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1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau 
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR  
 

 
Penulisan biografi “Pujangga Mozasa dan Sekilas Kalam Bahasa 

(kisah hidup Tokoh Pujangga Baru asal Medan) ini sudah lama 
menjadi perhatian penulis setelah pada tahun 2005 menerbitkan buku 
Kiliran Jasa Seorang Guru Bahasa (Tokoh H. Sabaruddin Ahmad). 
Tokoh H. Moehamad Zain Saidi ini dikenal sebagai guru bahasa 
Indonesia di Medan. Di samping itu ia juga pernah menduduki jabatan 
strategis selaku kepala sekolah menengah pertama di Medan. Bakat 
alam dan intelektualnya sebagai penyair dan pengarang ternama pada 
masa itu (1954-1962) ditulisnya dalam berbagai buku untuk pelajaran 
dan bahan bacaan bagi masyarakat pencinta sastra dan bahasa 
Indonesia.  

“Kembang Sastra” dan “Enamratus Pepatah” yang ditulisnya 
menjadi bahan pegangan bagi guru dan murid dalam belajar bahasa 
Indonesia. Di samping itu setelah beliau pensiun, lalu mengabdi dan 
berjuang sebagai pamong budaya di masyarakat Sumatra Utara. 
Beliau pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Medan (DKM), 
narasumber dalam berbagai kegiatan sastra di media radio dan 
televisi serta juga menjadi juri perlombaan deklamasi dan pembacaan 
puisi. 

Penulis berterima kasih kepada beliau karena ketika mendapat 
tugas perkuliahan di Fakultas Sastra Seni Jurusan Bahasa Indonesia di 
IKIP Negeri Medan, buku Tigaratus Pepatah karangan Mozasa menjadi 
materi utama. Ketika Dosen penulis Drs. B. P. Situmorang (teman 
sekelas Mozasa di Pematang Siantar) menugasi penulis menjabarkan 
36 Butir-butir Pancasila menurut Budaya Melayu. Alhamdulillah, 
tugas yang diwajibkan B. P. Situmorang dapat ditunaikan sesuai 
dengan waktu pengumpulannya.  

Penulis setelah menyelesaikan studi di IKIP Negeri Medan 
masih tetap berjumpa dengan tokoh Mozasa. Terkadang pada acara 
seminar Kebudayaan Melayu bersama-sama Tengku M. Lah Husny 
(pengarang dan budayawan Melayu). Kemudian menjadi dewan juri 
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lomba baca puisi yang diketuai Mozasa dan kebetulan yang keluar 
sebagai pemenangnya adalah T. Rina Usman (Cucu Pujangga T. Amir 
Hamzah, Raja Penyair Pujangga Baru). Ketika acara Berbalas Pantun 
di TVRI Medan, Mozasa juga terlihat sebagai ketua dewan juri yang 
berwibawa dan dihormati. 

Buku yang ditulis dan dipersembahkan kepada pembaca ini 
memiliki dua nilai penting. Pertama, menyambut dan memeriahkan 
HUT ke-93 Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Kedua, menunaikan 
hajat hati penulis untuk mempersembahkan sekelumit riwayat hidup 
tokoh Pujangga Baru Mozasa dengan beberapa tulisan penulis dan 
masih relevan dengan semangat kebahasaan dan tanggungjawab 
berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor UMN Al-
Washliyah, H. Rustam Mozasa dan Zaidan BS yang mendukung 
penulisan buku ini. Penulis mengharapkan sumbangan informasi baik 
lisan maupun tertulis, tentang tokoh Mozasa dalam peristiwa lain yang 
luput dari perhatian penulis.  
 
Medan, Juni 2022 
 
 
Penulis  
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KATA SAMBUTAN 
 

 
Rustam Mozasa, S.H. 

 
Penulisan buku “Mozasa: Sastrawan Pujangga Baru Asal 

Medan”, ini patut untuk dibaca dan dipahami oleh generasi muda 
dewasa ini. Hal ini untuk mengantisipasi semakin terhapusnya sejarah 
masa lampau terutama sejarah kehidupan dan perjuangan sastrawan 
dan pujangga sebagai penyangga zaman.  

Fakta dan catatan yang terdapat dalam buku ini adalah sebagian 
kecil yang dapat ditimba dari pengalaman kami sebagai anak kandung 
Pujangga Mozasa dan mempercayakan kepada penulis untuk 
mengangkatnya sebagai sebuah buku.  

Kami percaya apa yang dikatakan sejarawan bahwa hanya 
sebagian dari apa yang diamati pada masa lampau di ingat oleh 
mereka yang mengamatinya, hanya sebagian dari yang di ingat telah 
dituliskan dan apa yang dituliskan langsung hidup sampai sekarang, 
dan apa yang dituliskan menjadi relevan untuk masa yang akan 
datang. 

Sengaja kami selaku ahli waris Pujangga Mozasa mengucapkan 
terima kasih kepada Sdr. Shafwan Hadi Umry yang telah menelaah dan 
mempelajari dari berbagai sudut pandang tentang kiprah dan 
perjuangan H. Mozasa sebagai bahasawan dan sastrawan Indonesia 
berasal dari Medan Sumatra Utara. 

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan pahala kepada 
penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menyusun dan 
membukukan biografi singkat tentang Pujangga Mozasa dan dapat 
menjadi bahan bacaan khususnya bagi generasi muda khususnya di 
Sumatra Utara dan umumnya di Indonesia. 
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KATA SAMBUTAN 
 

 
Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara 

Dr. Maryanto, M.Hum. 
 

Pertama kali saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah 
Yang Maha Kuasa atas taufik dan hidayah-Nya kita tetap berada dalam 
lindungan Allah YMK untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. 

Buku “Mozasa: Sastrawan Pujangga Baru Asal Medan” 
merupakan dokumentasi dari khazanah Sastrawan Pujangga Baru 
(1930) yang dipelopori oleh Sutan Takdir Alisjahbana, T. Amir 
Hamzah dan Sanusi Pane. Peran dan perjuangan Pujangga Mozasa 
sangat signifikan dalam sejarah kebahasaan di Indonesia. Beliau ketua 
komisi Ejaan bersama Hamka dan S. Takdir Alisjahbana dalam 
Kongres Bahasa Indonesia IV (1954) di Medan Sumatera Utara. Karya 
puisinya dimuat dalam Majalah Pujangga Baru dan sejumlah buku 
pelajaran seperti “600 Peribahasa dan “Tigaratus Pepatah” menjadi 
pedoman pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi Sumatera 
Utara. 

Selaku Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara, saya memberikan 
apresiasi dan penghargaan kepada penulis Assoc. Prof. Dr. Sutikno, 
Ph.D dan Dr. Shafwan Hadi Umry, serta kerabat keluarga utama 
Pujangga Mozasa yang melakukan pengumpulan jejak sastrawan 
Pujangga Baru agar dapat dibukukan dan dibaca oleh generasi 
masyarakat kini. 

Semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi 
bagi masyarakat generasi sekarang, khususnya generasi milenial 
untuk mencintai bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan 
bernegara. 
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Mozasa:  
Petarung Sejati Pujangga Baru 

 
 

Zaidan BS (Budayawan dan Pemerhati Sosial) 
 

Tulisan singkat ini untuk menyambut permintaan Sdr. Shafwan 
Hadi Umry tentang sosok ketokohan Mozasa sebagai guru dan 
sastrawan Angkatan Pujangga Baru. 

Secara gamblang dan terang kita dapat melihat betapa puisi-
puisi Mozasa menampilkan nilai-nilai moral dan edukatif serta 
pemikiran baru dan meninggalkan jejak pemikiran masa silam. Dia 
dapat disebut penyebar bibit intelektual yang memang berangkat dari 
tradisi intelektual yang menjadi pijakan posisinya sebagai guru dan 
pendidik bangsa. 

Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari tradisi 
intelektual itu. Ketika para pendukungnya yang terdiri atas sastrawan, 
penyair dan guru melahirkan pemikiran baru, gagasan dan kehidupan 
baru. Bahasa juga adalah rumah kehidupan. Oleh karena disana ada 
majas, retorika, kesantunan komunikasi sebagai alat kita membangun 
peradaban. 

Kita berharap generasi penerus bangsa bisa menjadi generasi 
pelanjut saat ini di tengah terpaan hegemoni global yang bisa kita 
saksikan dalam dunia media sosial, virtual dan viral berbasis media 
digital. Termasuk timbulnya revolusi kata sebagai basis hegemoni 
global yang mempengaruhi bahkan menguasai sikap dan berpikir 
generasi muda saat ini. Inilah tantangan yang perlu dihadapi dengan 
mengajak dan membangun kembali berbahasa dan bersastra sebagai 
pilar budaya bangsa. 

Membangun bahasa yang baik dan benar dan berkomunikasi 
secara santun dan beretika perlu dipupuk untuk menghadapi bahasa 
“medsos” yang terkadang kasar dan vulgar tanpa berpagar 
kesantunan berbahasa. 
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Sebagai penutup, sambutan singkat ini saya mengajak generasi 
muda untuk tetap setia mencintai dan memiliki kebanggaan 
berbahasa Indonesia sebagaimana yang telah digaungkan sastrawan 
Mozasa dalam sejumlah puisi dan tulisan-tulisannya di berbagai surat 
kabar di masa lalu.  
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Mozasa dan Batubara 
 
 
 

Batubara berasal dari sebuah batu besar yang terletak di 
pedalaman (sekarang di kekuasaan perkebunan Kuala Gunung). Yang 
di malam hari mengeluarkan cahaya merah berapi. Nama ini semakin 
populer setelah orang asing yang bernama Jhon Anderson (tahun 
1823) mengunjungi daerah tersebut dan mencatat dalam sejarah 
pengembaraannya diberbagai kawasan di Nusantara ini. Beberapa 
peninggalan yang masih terdapat di daerah Batubara ialah batu 
besurek, dua batu batikam, Jalo lalek, tombak bandorang, kulik padi, 
dan nibung hangus. Sementara lima perti barang perhiasan emas telah 
raib.  
 
Sejarah Melayu Bogak  

Sejarah kerajaan Melayu Bogak tidak terlepas dari rangkaian 
kerajaan-kerajaan kecil Melayu yang ada di Batubara seperti Kerajaan 
Limapuluh, Limalaras, Pesisir dan Tanah datar. Sampai saat ini belum 
diketahui secara pasti tentang asal nama Bogak. Sejumlah pertanyaan 
dimunculkan apakah kata itu berasal dai Minang, Aceh ataupun dari 
kata Melayu. Kemudian siapakah yang memberi nama Bogak itu. 
Adakah dari Siak Maupun dari Aceh, belum ada jawaban yang pasti. 
Namun, dari suatu catatan yang dapat menjadi petunjuk bahwa nama 
Bogak berasal dari Aceh. Hal ini dapat dibaca (buku Hari Jadi 
Kabupaten Asahan) bahwa tentara Jepang ketika mendarat di Sumatra 
Utara bahagian Utara melakukan pendaratan pada lokasi yakni:  
1. Kota Raja (Sabang) 
2. Peureulak Aceh (Kuala Bogak) 
3. Tanjung Tiram dan 
4. Pantai Perupuk 
 
Kerajaan Bogak  

Kerajaan Bogak terletak di tepi Selat Melaka dan memiliki 
wilayah daratan sampai bermil-mil ke tengah lautan. Kawasan ini 
memiliki pantai pasir kuarsa yang bermutu dan berharga. Daratannya 
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ditumbuhi pohonan nyiur yang subur sebagai cerminan lambang 
keindahan dan kemakmuran Kerajaan Bogak. Sultan Aceh Iskandar 
Muda tidak dapat menyembunyikan kekagumannya melihat 
keindahan Muara Sungai Asahan. Bogak tidak jauh jaraknya dari 
muara Sungai Asahan. Di samping keindahan alam pantai, Bogak juga 
diharumi oleh bunga Melati yang tumbuh dan semerbak wanginya 
dibawa angin sampai ke lautan Selat Melaka.  

Peta daerah Batubara saat ini menggambarkan sisa-sisa/ bekas 
peninggalan Kerajaan Bogak. Sebagian besar tapak Kerajaan Bogak itu 
telah hilang ditelan lautan. Diperkirakan sebelum tahun 1600 Masehi 
Kerajaan Melayu Bogak sudah berdiri.  

Menurut catatan terombo dari orang-orang tua. Bogak, bahwa 
pemukim asli Bogak berasal dari Siak dan di antaranya menjadi Raja 
Bogak benama Datuk Muda Abdul Salam. Datuk Bogak ini mempunyai 
anak enam orang, di antaranya empat orang lelaki dan dua orang 
perempuan. Anak lelaki pertama bernama Abdul Majid, kedua Datuk 
Muda Gani, ketiga Abdul Somad, keempat Tuan Haji Daud, dan yang 
kelima Incik Urai serta keenam Incik Salmiah. Dalam terombo itu juga 
dijelaskan turunan para datuk tersebut.  

Anak kedua (Datuk Muda Gani) menjadi Datuk Bogak dan 
memiliki putra yang menggantikannya bernama Datuk Muda Husin. 
Datuk ini memiliki beberapa anak perempuan dan di antaranya anak 
perempuan yang bernama Incik Anis. Dari Incik Anis ini melahirkan 
pula keturunan yang menjadi Datuk-datuk Bogak. Para Datuk Bogak 
yang tercatat di sini adalah Datuk Abdul Majid Indra Muda dan 
anaknya yang menggantikannya ialah Datuk Achmad Cholil dan 
keturunannya yang menjadi datuk ialah Datuk Wan Asmayuddin. 
Menurut sumber yang layak dipercaya bahwa juriat keturunan Abdul 
Majid Raja Indra Muda sampai dengan Wan Asmayuddin berasal dari 
Datuk Bandarrahmat Syahbandar Putra Negeri Deli. 

Sejarah masuknya Jepang di Sumatra Utara melalui pantai 
Perupuk (1942) tidak sekedar sasaran antara bagi serdadu mereka 
memasuki wilayah Sumatra Utara dengan tujuan mengambil alih 
kekuasaan dari pihak kolonial Belanda. Barangkali sebagai ketentuan 
Allah dan sebagai takdir sejarah, kedatangan Jepang tidak hanya 
meninggalkan kenangan pahit di masa lalu, namun mereka juga 
meninggalkan kenangan manis dengan program pembangunan 
kebijakan pemerintah Orde Baru (1970-1990) yang membuka 
pembangunan industri dan perdagangan luar negeri. Jepang telah 
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menancapkan ‘samurai emas’ ketika datang kembali tidak dengan 
kekutan militernya akan tetapi dengan kekuatan diplomatik 
industrinya dengan membangun pabrik PT Indonesia Asahan 
Alumunium (Inalum) di wilayah Kuala Tanjung Kabupaten Batubara 
sekarang ini. 

Penulis tidak memperpanjang kalam literasi tentang 
keberadaan Jepang di masa pembangunan pemerintah Orde Baru. Hal 
ini memang disadari karena penulis hanya membatasi lingkup 
penulisan tentang adat budaya dan sejarah Batubara di masa lalu. 

Barangkali pada kesempatan lain penulisan tentang wajah 
sejarah Batubara dengan semangat modernitas dan pembangunan 
industri berskala nasional dan global bisa dipertimbangkan untuk 
ditulis di masa yang akan datang. 
 
Kisah Kelahiran Mozasa 

Pujangga Mozasa (Mohammad Zain Saidi) lahir di Kampung 
Bogak Batubara (Kabupaten Batubara) Menurut cerita keluarganya 
dia lahir di iringi dengan dentuman Meriam milik peninggalan Datuk 
Bogak (Datuk Bandarahmat). Pada masa kedatangan Jhon Anderson 
(Tahun 1823) Meriam ini dipakai untuk menyambut kedatangan 
orang asing itu (Inggris) yang disambut oleh Datuk Bandarahmat yang 
berumah di kawasan pantai Bogak. Di kisahkan ketika masa kelahiran 
Mozasa meriam ini juga dibunyikan oleh juriat Datuk Bogak. Apa 
pasal? Begini ceritanya. Para kerabat orang tua Mozasa mengakui 
bahwa biarpun masa kelahirannya termasuk normal sebagaimana 
bayi yang dikandung ibunya selama Sembilan bulan 10 hari. pada saat 
itu baru bisa keluar dari rahim ibu yang mengandungnya. Namun, 
selama tujuh hari tujuh malam sakit yang diderita oleh sang ibu saat 
akan melahirkannya sangat mendebarkan dan rasa cemas di tengah 
keluarganya.  

Ketika ditanyakan kepada orang-orang tua yang mengetahui 
akan hal itu, ibunya dianjurkan agar mereka sekeluarga pindah rumah 
dan meminta kepada Datuk Bogak yang berkuasa pada waktu itu 
untuk menyembunyikan meriam yang ada padanya. Permintaan itu 
dikabulkan Datu Bogak yang berkuasa pada masa tersebut. Sudah 
barang tentu dengan berbunyinya meriam pada siang hari itu 
membuat masyarakat Desa Bogak terkejut sekali, karena meriam yang 
ada pada Datuk Bogak jarang sekali dibunyikan kalau tidak ada pesta 
atau kenduri besar keluarga dari Bogak atau hari-hari besar. Setelah 
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Aisyah dan Mohamad Saidi pindah runiali (untuk sementara pindah ke 
rumah famili) meriam pun dibunyikan pada siang hari tersebut dan 
tidak berapa lama kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang 
kemudian dinamakan oleh orang tuanya Zain. 

Setelah masyarakat Bogak mengetahui, berbunyinya meriam 
pada siang hari tersebut karena anak pertama dari pasangan Aisyah 
dengan Moehammad Saidi telah lahir, maka berbondong-bondonglah 
mereka pergi ke rumah Moehamnad Saidi untuk mengucapkan 
selamat atas kelahiran Zain. Banyak juga dari masyarakat Desa Bogak 
pada waktu itu sekembalinya melihat Zain kagum dan terharu sambil 
mengatakan "Zain adalah anak yang istimewa jika ia panjang umur, 
kelak ia akan menjadi orang besar dan dihormati”. 

Pada sejarah kehidupan masa kecil di tengah keluarga membuat 
sang bayi ini menjadi anak yang istimewa di kemudian hari. Singkat 
cerita, Mozasa lahir di Desa Bogak Tanjung Tiram Batubara Kabupaten 
Batubara pada 10 Oktober 1914. Ibunya bernama Aisyah dan 
bapaknya bernama Muhammad Saidi. Kehidupannya sehari-hari ialali 
berkedai sampah/ memiliki kios yang menjual sembako untuk 
kebutuhan warga sehari-hari. Hal ini untuk membiayai hidupnya 
berdua yang tinggal di desa yang sederhana sekali menurut ukuran 
pada masa itu.  

Mozasa anak pertama dari tiga bersaudara Sebagaimana sering 
diucapkan beliau semasa kecilnya yang didengarnya langsung dari 
orang tuanya sendiri. Pertumbuhan Zain sebagai kanak-kanak 
semakin lama makin tumbuh sebagai anak yang normal seperti anak 
lain. 
 
Orang Tua Bercerai 

Pada waktu beranjak usia lebih kurang 6 tahun Zain yang 
sedang duduk di depan pintu rumahnya, mendengar pertengkaran 
antara ibu dan ayahnya. Apa yang sedang dipertengkarkan oleh kedua 
orang tuanya, Zain tidak mengetahui dengan jelas. Kemudian disusul 
dengan keluarnya orang tuanya (ayahnya) dengan tergesa-gesa dari 
rumah.  

Ketika melihat ayahnya keluar dari rumah, lalu Zain mengejar 
ayahnya. Setelah sampai lalu memeluk kaki ayahnya. Ayahnya 
mengatakan: "Zain aku mau pergi, terserah kau mau tinggal sama 
ibumu, atau ikut ayah", sambil melepaskan pelukan Zain dan pergi 
meninggalkan Zain yang masih termangu-mangu tidak mengerti.  
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Zain menangis ditinggal sendirian. Ayahnya terus berjalan tanpa 
memandang ke belakang. Setelah kira-kira ayahnya berjalan dua ratus 
meter lalu Zain mengejar sang ayah. Setelah sampai lalu mengatakan: 
"Aku ikut ayah”. Kemudian sang ayah merangkul anaknya dan 
memegang tangan Zain sambil berjalan cepat meninggalkan kampung 
halamannya.  

Dengan pakaian yang hanya di badan sejak saat itu merupakan 
babak baru perjalanan ayah dan anak, Mohamad Saidi dan Zain.  
 
Menuju Langsa  

Setelah meninggalkan Desa Bogak lalu mereka pergi ke Langsa 
(Aceh). Di sana Mohammad Saidi diterima bekerja pada tukang patri. 
Pekerjaan ini (tidak: lama ia kerjakan oleh karena pendapatan yang 
diperoleh tidak mencukupi untuk biaya hidup mereka berdua. Dari 
Langsa Moehammad Saidi dan Zain lalu pergi ke Tanjung Balai Asahan. 
Di Tanjung Balai ini, Moehammad Saidi dapat bekerja di Istana Soeltan 
Saibun (Istana kota Raja Indera sakti). Yang memasukkan 
Moehammad Saidi bekerja di Istana tersebut adalah Tengku Soeman 
abang dari Soeltan Asahan. Di Tanjung Balai inilah Zain baru 
mengecap pendidikan Sekolah Rakyat.  

Setelah tamat Sekolah Rakyat (SR) beliau lalu melanjutkannya 
ke Normalschool di Pematang Siantar yang diselesaikannya pada 
tahun 1932. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke Oplciding voor ' 
l.audbauwondcrwijzer di Bogor dan tamat tahun 1933. 
 
Menjadi Guru  

Pada tahun 1934 Zain menjadi Guru Sekolah Rakyat di Kisaran. 
Kemudian guru pertanian di Ver-volgsdsool Pancur Batu tahun 1935. 
Di Pancur Batu inilah mulai tumbuh dan kelihatan bakat Zain untuk 
menulis sajak. Karena kecintaan pada orang tuanya, lalu Zain 
meletakkan namanya di tengah-tengah nama orang tuanya 
Mohammad Zain Saidi, Mungkin karena nama ini terlalu panjang 
baginya lalu ia singkatkan saja dengan nama Mozasa. Setelah 
Indonesia merdeka dia, mengikuti SGA dan Kursus B-1 Bahasa 
Indonesia Tahun 1958. 
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Pujangga Baru 
 
 
 

Mozasa sebagai penyair Angkatan Pujangga, dalam sajak-
sajaknya banyak bercerita tentang alam sekitar Ketika ia bergelut dan 
bertempat tinggal. Sewaktu menjadi guru di Sekolah Rakyat dan 
Pertanian di Pancur Batu (tahun 1935) Mozasa sehabis mengajar 
murid-muridnya di sore hari apabila tidak ada kegiatan lain 
melakukan olahraga bola kaki, karena Mozasa gemar bermain sepak 
bola. Apabila ia tidak mengajar maka waktu tersebut dipergunakan-
nya untuk mengerjakan ladangnya yang ia sewa dari penduduk 
setempat. Letak ladangnya itu dari rumahnya ada lebih kurang 5 km 
yang ia tempuh dengan menaiki sepeda. Sekali-sekali turut membantu 
istri dengan membawa serta anaknya laki-laki yang pertama yang 
pada waktu itu masih berumur lebih kurang 8 tahun. 

Apabila telah tiba diladangnya tersebut hatinya lega. Padi bumi 
terhampar permai, berkristal embun putih mengurai. Memang aku 
peladang papa; tetapi tak ternilai besar harapanku. Demikian kira 
sekilas bunyi sajak yang diberinya nama “HARAPANKU” yang termuat 
dalam Majalah Pujangga Baru II / 4 Oktober 1934. 
 
HARAPANKU 
Padi huma terhampar permai, 
berkeristal embun putih mengurai; 
berkilat kilau, 
beralun kabut tipis lunak 

Pondokku bermandi cahaya bulan. 
atap nipah 
dan dinding bambu, 
bersemarak kuning emas berpadu. 

Jauh di muka, hutan besar 
yang terbayang bertumpuk-tumpuk; 
tinggi rendah, 
menatap langit yang bersih cerah. 
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Dari tangga pondokku, 
kutatap segala lukisan alam itu… 
Beban hidupku bertambah ringan, 
hatiku semakin aman. 

Berapa bahagia diriku kini 
segala kecantikan alam rantau huma, 
teruntuk buatku seorang, 
seorang peladang papa. 

Aku masuk kedalam pondokku…. 
melihat kelambu diganggu berpintu puluhan 
bantalan tinggi sejari, 
tahulah kau keadaanku. 

Memang aku peladang papa, 
tetapi tak ternilai besar harapanku 
pada bulir padi kuning emas, 
berkilat-kilat, 
beralun kabut, 
dirantauku. 

 
 
AMANAT 
Walau panas terik mendiang, 
segala unggas berteduh bernaung; 
aku tetap mengemudi bajak, 
biar alam tidak bergerak 
 
lagi lembuku tak tahu jemu, 
mengikat les putih sekali; 
tidakkan aku berpeluk lutut, 
mengingkari amanat ibu. 
 
Hanya sekejap aku berpaling 
menoleh tanah indah beralur; 
dengan mata berair dan silau, 
serta kening berkerut marut; 
langkah-langkah tanah yang besar, 
tipis sumbing dibongkar sungkal; 
berserak rata gembur berkilat, 
gemerlapan menguat gairat. 
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Biar panas mendiang membakar, 
kukemudikan bajak sukmaku, 
mencari segala keindahan… 
(Majalah Pujangga Baru II / 10 April 1935) 

 
 

 RAHMAT 
 Bila hujan lama tak kunjung, 
 kuharap ia datang sekali, 
 bila tanaman layu merunduk 
 segar hijau membabar lagi 
 

Kiranya rahmat kuminta kunjung, 
datang melebih dari hajatku, 
bukan membangkit layu tertolong, 
mematah punah, tanaman lemah 
 
Bila hidup sedang merangkup, 
merata tanah memeluk bumi, 
mengharap rahmat datang menyambut 
sering angin berganti ribut, 
mematah kayu, menimpa bumi, 
menghancur lumat pemuja dunia. 
(Majalah Pujangga Baru IV/ 2 Agustus 1936) 

 
Apabila Mozasa lebih mengerjakan ladangnya dan ia 

beristirahat di bawah pohon sambil melepas lelah, alam yang sunyi 
bening, sambil memperhatikan tingkah polah mahluk yang ada 
disekitarnya selalu mendatangkan ilham bagi sang penyair. Tetapi 
kehidupan yang keras yang tidak pernah mengenal kompromi 
tergores selalu dalam sajak-sajak Mozasa. Mengapa sekasar itu, 
mencerai, meruntuh kedamaian. Walaupun demikian janganlah 
bosan-bosan berdoa kepada Tuhan, agar kehidupan ini dapat berubah. 
Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang, jika orang itu mau 
mengubah nasibnya. 
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KUPU-KUPU 
Lihat kupu-kupu ria gembira, 
kemilap kepaknya ditimpa panas. 
Terbang keliling tergila-gila, 
Meninjau bunga pelepas rindu. 
 

Mata mengawas dengan hematnya, 
pandang – ia melayang ke bawah, 
perlahan-lahan menahan hatinya 
jangan tersintuh kasih angsoka. 
 
Lenyap segala daun-daunan, 
asyiklah makhluk terlena-lena 
diadukan hati masing-masing. 
 
Tinggallah aku jauh terpencil, 
senantiasa mengharap sari asmara, 
tak bosan berdoa kepada Tuhan 
(Majalah Pujangga Baru II / 1 Juli 1935) 

 
 

ADA MENGHALANG 
Dipayung kajang setengah buruk, 
sedang riak mengayuh biduk, 
kucoba bernyanyi perlahan-lahan 
menyambut bulan akan mengambang. 
 
Lenyap di mata riak bersepuh, 
kutembus langit adunan warna… 
terpandang kau dinda, tajuk sukma, 
membintang mata, mencurah senyum. 
 
Lemah gemulai, gemilang rambutmu, 
rambut selalu kuusap-usap; 
manis jelita lampai badanmu, 
lambang kenangan selagi hidup. 
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Mengapa hidup sekasar itu 
mencerai, meruntuh kedamaian. 
Tengok! bulan menggisir langit, 
segala rona datang – datang bersatu. 
 
Hilang sudah wajahmu tuan, 
ditutup bulan permai mengambang, 
melimpah sinar jadi lukisan, 
melabuh tirai menutup kenangan. 
 
Nyanyiku hilang sendirinya, 
dipecah kepermainan dengan bengisnya. 
(Majalah Pujangga Baru II / 6 Desember 1935) 

 
Dalam kehidupan sehari-hari Mozasa termasuk seorang 

manusia yang berkepribadian tinggi, teguh memegang janji dan 
disiplin baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain; lebih-
lebih terhadap disiplin waktu. Sejak muda sampai akhir hayatnya, ia 
tidak pernah menikmati bagaimana rasanya merokok itu. Pakaiannya 
selalu rapi, walaupun itu dibuat dari bahan yang murah. 

Tidur di malam hari dibiasakannya jam 21.30 WIB, bangun pagi 
setiap harinya jam 04.30 WIB. Agar waktu ini selalu tepat, ia selalu 
membawa jam bekernya yang telah disetel demikian rupa di kamar 
tidurnya. Tempat tidurnya terpisah dengan istri dan anak-anaknya. 
Begitu jam beker berdering menunjukkan jam 04.30 WIB, ia mengeliat 
lalu bangun. Kemudian pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan 
menyikat gigi. Menjelang subuh, ia menyiapkan buku-buku dan map 
lalu dimasukkan ke dalam tas kerjanya. Selanjutnya membaca atau 
menulis. Begitu azan subuh sayup-sayup terdengar dikejauhan, ia 
telah berdiri dari kursinya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi dan 
mengambil air wuduk. Sedangkan istrinya yang setiap yang 
mendampinginya setiap saat telah berada di dapur untuk memasak 
makanan yang akan dimakannya pagi itu. 

Selesai sembayang subuh dan berdoa, ia bangkit dan menukar 
kain dan baju yang dipakainya dengan baju putih lengan panjang, 
celana abu-abu, sepatu warna hitam. Setelah itu ia telah duduk di meja 
makan untuk sarapan pagi. Selesai semua itu iapun lalu mengeluarkan 
sepeda yang di dekat dapur, tas kulit warna coklat di ikat di tempat 
duduk belakang sepeda. 
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Tepat jam 06.00 WIB, pagi Mozasa telah kelihatan mendayung 
sepedanya dari rumahnya di jalan Antara (sekarang jalan Sutrisno) 
menuju SMP Negeri 1 Jalan Tun Sri Lanang atau SMP Ksatria Jl. 
Thamrin Medan. Mozasa sampai di sekolah yang dituju, tampaknya 
dialah yang pertama tiba di antara guru-guru lainnya. Sementara 
pembantu sekolah masih membersihkan kamar-kamar atau ruangan 
sekolah. Kebiasaan ini terus berlanjut walaupun Mozasa pada waktu 
itu telah menjadi kepala sekolah baik di SMP Negeri Labuhan Deli 
ataupun di SMP Negeri IX Medan. 

Kalau hendak mengajar di SMP Negeri Labuhan Deli, sepedanya 
biasanya ia titipkan di tempat simpan sepeda dekat terminal bus (yang 
sekarang menjadi Kantor Perbankan) kemudian baru ia menaiki bus 
umum menuju SMP Negeri Labuhan Deli. 

Dalam kehidupan sehari-hari walaupun tampaknya pendiam, 
sebetulnya Mozasa termasuk orang yang periang dan suka humor. 
Sifat ini kadang-kadang terbawa juga sewaktu ia mengajarkan 
pelajaran Bahasa Indonesia pada murid-muridnya di sekolah, 
sehingga mendengar humornya itu murid-muridnya terpingkal-
pingkal tertawa, sedangkan ia sendiri tidak menunjukkan wajah yang 
senyum sedikitpun. 

Sifat periang dan penuh humor ini terlihat juga dalam tulisannya 
di harian “Mimbar Umum” terbitan hari Jumat tanggal 18 Agustus 
1978 yang diberinya nama “Tingkah Bahasa” halaman 5 kolom 2, 3 
dan 4; 

2. “ Dari Jalan Antara di Medan saya hendak bepergian ke Pusat 
Pasar. Saya stop becak, saya tanya berapa ongkos ke pusat pasar. 
Sesudah cocok harga, saya pun segera naik. Belum sampai lima meter 
berjalan, hampir saja pengemudi becak di serempet truk yang datang 
dari muka. 

“Bukan main!” kata saya. 
“Ya, Pak” kata pengemudi becak, sambil memandang ke 

belakang. 
“Galak-galak supir sekarang” kata saya pula untuk 

menghiburnya. 
Perkataan saya tidak lekas dijawabnya. Dia memandang ke 

muka, sambil dengan hati-hati mendayung becak. 
“Pada kami lain arti perkataan Bapak itu” katanya. 
“Apa pula lainnya?” 
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“Galak artinya gelak atau tertawa” jawabnya sambil tersenyum. 
Sudah hilang rupanya marahnya. 

Mengertilah saya, bahwa kawan saya ini orang Minangkabau, 
katakanlah yang masih totok Minangnya. Lalu saya berpikir, kalau ada 
kepala berita di dalam surat kabar yang beri judul: Pemerintah 
Menggalakkan Pariwisata di Sumatera Barat 

Orang Minang yang masih kuat totoknya, agaknya akan 
membaca kepala berita itu dengan senyum-senyum. 

3. Saya sedang duduk di sebuah toko buku di Jalan Sutomo 
Medan. Dikelilingi oleh tiga orang anak muda adik-beradik. Mereka 
meminta kepada saya, mencarikan nama yang tepat untuk nama toko 
buku yang hendak mereka dirikan lagi. 

Saya sebutkan beberapa perkataan, seperti yang mereka minta. 
Semuanya mereka tolak. 

Lalu dapat saya sebuah perkataan yang baik, yang pasti akan 
mereka terima. 

“Kalau ini tentu kalian terima. Bagus sekali untuk nama toko 
buku. Lambang” mendengarnya mereka tertawa serentak. 

“Bagaimana Bapak ini” kata yang tertua. “Kalau Lambang 
dijadikan nama toko buku kita, maka hancurlah toko buku itu”. 

“Mengapa rupanya?” 
“Di Tapanuli Selatan, mereka orang Tapanuli Selatan, Lambang 

artinya kosong, hampa. Padi Lambang, artinya padi hampa”. 
Benar Pula! 
4. Lantas ada pula cerita tentang sidang pengadilan negeri di 

Labuhanruku. Waktu itu, pengadilan sedang menyidangkan perkara 
Pak Alang, orang desa Kedai Siapan, yang dituduh menikam Bang Uteh 
kawannya sekampung. 

“Coba ceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya!” kata 
Jaksa kepada Pak Alang. 

“Begini pak Jaksa! Saya dan Bang Uteh sedang duduk-duduk di 
bangku di muka kedai pak Nuh. Bercerita-cerita tentang menangkap 
ikan di laut. Dengan tidak saya sangka, tiba-tiba Bang Uteh marah 
kepada saya. Dia berdiri, digulungnya kainnya, disingsingnya lengan 
bajunya, diacungkannya tinjunya kepada saya. 

Saya pun berdiri pula. Melihat dia hendak meninju saya, saya 
cabut pisau belati. Saya ayun-ayunkan kepadanya”. 

“Lantas?” tanya Jaksa. 
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“Takut juga dia rupanya” kata Pak Alang meneruskan. “Dia 
mundur, terus mundur, lalu termasuk ke dalam parit di muka kedai”. 

“Lantas?” tanya Jaksa. 
“Begitulah pak Jaksa. Pisau saya hanya saya ayun-ayunkan, kena 

pun tidak, bagaimana pula akan lantas”. 
Pak Alang berhenti berkata, Jaksa terdiam. Sebelum dia sempat 

berpikir, yang duduk disampingnya mendekatinya dan membisikan 
“Di daerah Melayu ini lantas artinya tembus”. 

Senyum-senyum Jaksa yang berasal dari Jawa itu, mendengar 
bisikan temannya. Tidak diceritakan kepada saya, putusan apa yang 
dijatuhkan kepada Pak Alang. 

Mozasa mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa leluhurnya 
dan hendaknya pemakaian bahasa Indonesia ini dalam percakapan 
sehari-hari, ataupun di sekolah-sekolah, siaran Radio maupun di 
Televisi hendaklah membiasakan mengucapkan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. Kesalahan / kekeliruan pengucapan, 
penyingkatan itu sudah begitu meluas baik oleh pejabat tinggi, penyiar 
radio dan tivi, sampai-sampai kepada orang awam. 

Contoh pengucapan bahasa Indonesia yang keliru pada waktu 
itu adalah, dalam penyebutan tahun Masehi 1978 (seribu sembilan 
ratus tujuh puluh delapan). “Untuk menyebutkan tahun Masehi 1978 
pada waktu yang akhir-akhir ini sudah banyak sekali yang 
menyebutkannya, sembilan belas tujuh puluh delapan. Saya tidak 
dapat memikirkan, darimana sumbernya maka sebutannya menjadi 
demikian. 

Mulai dari buku Tatabahasa Jalan Bahasa Indonesia St. M. Zain, 
Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia S. Takdir Alisyahbana, sampai 
kepada berpuluh-puluh buku tata bahasa yang terpakai sekarang di 
SLP, SLA dan lain-lain, penyebutan yang demikian tidak dibenarkan. 
Sebutan itu salah. Yang benar tentulah seribu sembilan ratus tujuh 
puluh delapan”, demikian tulis Mozasa dalam tulisannya yang termuat 
pada harian “Mimbar Umum” terbitan hari Rabu tanggal 12 Juli 1978 
yang diberinya nama “SEMBILAN BELAS TUJUH PULUH DELAPAN?” 

Tidak disangka-sangka bahwa tulisan Mozasa tersebut di atas 
telah ditanggapi oleh Drs. Sabaruddin Ahmad dalam harian “Analisa” 
terbitan hari Senin tanggal 17 Juli 1978 yang diberi nama “Tinjauan 
Bahasa. Mengapa Sembilan Belas Tujuh Delapan”. 
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Dengan adanya tulisan Drs. Sabaruddin Ahmad tersebut maka 
terjadilah polemik atau diskusi terbuka antara Mozasa dengan Drs. 
Sabaruddin Ahmad. Polemik ini sangat baik sekali dibaca, karena di 
sini telah berhadapan dua orang ahli bahasa Indonesia, atau 
sebutkanlah dua orang yang sama-sama ahli dalam bidangnya. 
Sehingga besar sungguh manfaatnya kepada pembaca, terlebih-lebih 
kepada para pemakai bahasa Indonesia dan pencinta bahasa nasional. 

Dalam tulisan ini penulis tidak akan menyinggung-nyinggung 
bagaimana isi dan bentuk polemik atau diskusi terbuka atau 
sebutkanlah perang pena antara Mozasa dan Drs. Sabaruddin Ahmad 
tersebut yang terdiri dari 7 kali penyiaran oleh harian “Analisa”, 
dimulai bulan Juli 1978 sampai dengan Oktober 1978. Di sini penulis 
hanya mengemukakan tulisan-tulisan, karangan-karangan, sajak-
sajak yang pernah dibuat oleh Mozasa semasa hidupnya, yang kelak 
nanti apabila tulisan-tulisan, karangan-karangan, maupun sajak-sajak 
itu telah terkumpul akan dihimpun dalam bentuk Biografi atau 
Riwayat Hidup: “Mozasa Sastrawan Pujangga Baru” secara utuh. 
Dengan demikian bentuk polemik atau perang pena itu akan penulis 
hidangkan kepada para pembaca dalam buku Biografi Mozasa 
tersebut. (Lih.Thabrani Mozasa, 1990). 

Suatu polemik atau diskusi terbuka atau perang pena adalah 
baik apabila orang dapat mengendalikan dirinya dalam batas-batas 
apa yang sedang dipermasalahkan atau diperdebatkan dan tidak lari 
dari pokok permasalahan. Dalam diskusi, emosi harus dibuang jauh-
jauh, dalam arti kata, hati boleh panas tetapi kepala tetap sejuk atau 
dingin. Tetapi kadang-kadang, manusia adalah tetap manusia 
namanya walaupun ia telah berilmu tinggi payah juga mengendalikan 
emosi dirinya. Kebanyakannya polemik tersebut betul-betul menjadi 
perang pena sungguhan sampai-sampai menyinggung masalah 
pribadi lawan berpolemik. 

Dalam polemiknya itu Drs. Sabaruddin Ahmad sempat 
menyinggung-nyinggung tentang kependekan MOehammad ZAin 
SAidi dipendekkan menjadi MOZASA dan mengapa tidak MUSASA, 
dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh beliau (harian “Analisa” 
Senin 28 Agustus 1978). 

Untuk itu Mozasa menjawab dalam tulisannya “Kecerobohan 
Berbahasa” yang dimuat dalam harian “Analisa” Senin 18 September 
1978 halaman 6, kolom 1 dan 2: “Pendekatan Mozasa mulai saya pakai 
pada bulan September 1934. Dua buah liris prosa saya dimuat dalam 
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Majalah Pujangga Baru II No. 3, September 1934. Yang satu berjudul 
“Tuan tak Tahu” satu lagi “Ziarah”. Kedua-duanya memakai nama 
Mozasa. Nama lengkap saya Moehammad Zain Saidi, dipendekkan 
dengan Mozasa. Nama itu tetap ditulis demikian sampai sekarang. 
Ejaan Republik Indonesia (Ejaan Suwandi) yang berlaku mulai tahun 
1947, tidak memastikan orang mengubah nama yang memakai oe 
menjadi u. Seperti juga EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) yang 
berlaku mulai tahun 1972, tidak memaksa mengubah nama yang 
memakai Dj, Tj, dan lain-lain, menjadi J, C, dan lain-lain. Misalnya saja 
Djamalul Abidin Ass kepada stasiun RRI Padang, masih tetap 
menuliskan seperti biasa, sebelum ada EYD. 

“Itulah penjelasan saya menjawab pertanyaan Bapak Drs. 
Sabaruddin Ahmad. Mo bukan kependekan dari Mu. Kalau ada yang 
menuliskan nama saya Muhammad Zain Saidi, bukanlah penyebab 
untuk mengubah Mozasa menjadi Muzasa. Tidak usah Bapak cari-cari 
soal kebebasan pujangga atau licentia poetica. Tidak sampai ke sana 
persoalannya”. 

Jadi yang terpenting bagi kita disini adalah mula pertama nama 
Mozasa di pakai dalam dunia karang mengarang adalah pada bulan 
September 1934, dengan dua buah liris prosa yang berjudul “Tuan tak 
Tahu” dan “Ziarah” yang dimuat dalam Majalah Pujangga Baru tahun 
ke – II No. 3 September 1934 halaman 85 sampai dengan 87: 

 
TUAN TAK TAHU 
Aku anak pantai, 
Walau tuan katakan, ku tak pernah hidup digelanggang ramai-tak tahu 
hidup nan bersukaria, hanya teriak beruk suling-serdamku, hanya 
ombak yang gemuruh riuh tak menentu rebana gungku – biarlah tetap, 
kuakui aku anak pantai. 
Aku anak dusun, 
Walau tuan katakan, kujarang setahun sekali kekota – tak kenal hidup 
nan bermegah, hanya pekarangan yang setelempap tuk dunia 
pelancongku, hanya bunga sebatang tuk juga nan kubelai – biarlah 
tetap, kuakui aku anak dusun. 
Aku anak nelayan 
Walau tuan katakan, kutak pernah menduduki bangku sekolah – tak 
tahu apa nan disebut kemajuan, hanya membanting tulang jugalah 
dengan perkakas pusaka nenek moyangku, berendam di air berdiang 
dipanas gemeletuk di embun – biarlah tetap aku anak nelayan. 
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Sebab tuan tak tahu perolehanku! 
Tuan tak tahu, kalau malam kelam – dari ombak yang berbaris 
gemulung-gulung, kemudian gilang-gemilang memecah – menggilang – 
gemilangkan sukmaku. Kalau pagi kabut tebal – dari bau bungaku yang 
masih bermutiara embun, gemetarkan surya itu – mengharumkan 
sukmaku. Kalau aku gemeletuk di embun – dari hasil kegemelatukanku 
itulah – kuharap kehidupan yang menghidupkan sukmaku. 
Aku anak pantai – dusun – nelayan 
  
  
ZIARAH 
Kudengar resikan fajar mengeluh, lembut-lemah. 
Kusadar! Badanku lembab di embun, menyejukkan rasa hati perasaan, 
mendinginkan pikiran kepala yang berat. 
Kuberdiri dari memeluk nisan, walau badan lesu-letai, persendian 
lemah kaku. 
Kupertik bunga yang melingkungi peristirahatan ibuku itu, kutaman 
dulu dengan cinta kasih sembah gairatku, ketika ia baru tiga hari 
berjalan.  
Ranting sudah menjadi batang, batang ranting – meranting, daun 
rindang – merimbun, penampung luruh – lisut. 
Kuambil empat kuntum, empat macam bunga, dari satu-satu sudut, 
dua-dua semacam warnanya. 
Kuberdiri tentang kepala, kulurut penampung satu persatu – 
penampung berbuai menghampar; rata tidak, tertutup belum. 
Merah putih selimutnya, redam halus, gilang gemilang disinar emas, 
menyelisik masuk, dari celah ranting. 
Ibu! Itu baharu persembahanku…  

 
Setiap ia berkunjung ke sana sekurang-kurangnya sekali dalam 

sebulan Mozasa tetap menyempatkan dirinya berkunjung ke Batu 
Bara mengunjungi desa kelahirannya Bogak atau melihat-lihat istana 
Lima Laras. 

Setiap ia berkunjung ke sana daerahnya berubah bentuk. Arena 
perebutan bagi manusia yang rendah budi dalam mengejar harta yang 
berlebih-lebihan. Mereka justru bukanlah berasal dari desanya 
sendiri. Pabrik telah berdiri disana. Tetapi juga bukan milik pribumi. 
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Mozasa tahu benar orang-orang desanya itu hidup sangat 
sederhana sekali. Karena sangat sederhananya kehidupan mereka itu 
kadang-kadang untuk menyekolahkan anaknya pun sulit. Kehidupan 
mereka diperoleh dari hasil tangkapan ikan di laut. Kadangkala sedang 
laut mengganas, mereka tidak turun ke laut sampai berhari-hari. Jika 
demikian halnya apa yang ada terpaksa dijual untuk membiayai 
kehidupan mereka anak beranak. Malah tak jarang kejadian sampai-
sampai meminjam kesana kemari dengan janji bila laut kembali 
tenang, mereka akan kembali ke laut untuk menangkap ikan. Hasilnya 
akan dibayar untuk menutup utang. Kadangkala ini pun tak tertutupi. 

Desa Bogak dulunya terkenal dengan pasirnya yang putih 
berkilau-kilauan ditimpa sinar matahari. Manusia yang kemaruk akan 
harta, ini adalah suatu kesempatan untuk dijadikan uang. Pada suatu 
saat dikuatirkan desa itu akan rata dengan laut karena pasirnya terus 
diambil untuk dijadikan uang. Hanya segelintir manusia yang 
menikmati indahnya uang dari hasil penjualan pasir ini. 

Mereka tidak memikirkannya melestariakannya untuk 
dijadikan Taman Budaya misalnya, tempat para seniman dan 
sastrawan Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya 
berkumpul dan berdiskusi dalam mengembangkan bakat dan kegiatan 
mereka. Di Batu Bara ini juga terdapat Istana Lima Laras, bangunan 
Istana tempo doeloe yang kelak juga diharapkan menjadi salah satu 
obyek pariwisata di Indonesia ini. 

Seharusnya penguasa di daerah itu berpikirlah sekali lagi, 
bahwa desa Bogak pernah melahirkan seorang manusia yang 
namanya telah mengharumkan daerah itu sekelilingnya, cahaya 
kebesaran namanya tersebar sampai kemana-mana; untuk itu apakah 
yang harus kita perbuat? Pertanyaan ini kita serahkan sajalah 
jawabannya kepada penguasa yang kini sedang berkuasa di tempat 
itu. 

Sang suara di daerah itu tidak memikirkan atau berpura-pura 
tidak tahu, desa Bogak yang sangat luas itu memiliki ahli waris yang 
sah sejak dahulu, oleh sebab itu janganlah se-enaknya saja menjual 
tanah dan pasirnya tanpa seizin ahli warisnya. 
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NELAYAN PULANG 
Nelayan telah pulang kembali dari laut 
tenang-damai menuju tanah tepi. 
Tuhan memberikan banyak rezeki 
dari laut yang tenang bagai permukaan kaca 
kadang juga buas berombak bergelora 
 
Tanah tepi tetap seperti dahulu 
seperti masa atuk-moyang menyelusurinya 
lalu mengharungi samudra raya 
menyeberangi teluk benggala 
ke sailan, india dan parsia. 
 
Daun nyiur tetap hijau melambai 
pasir putih tetap tebal mendekap pantai 
ombak kecil datang lenyap ditelan pasir 
ketam liar bermain riang dalam air jernih. 
 
Insan penghuni yang agak berubah 
yang kecil tetap riang bermain lumpur 
berendam dalam air parit tak mau puas 
yang tua tekun mencari napakah 
kepada alam tak mudah menyerah 
Hanya yang muda pria wanita  
banyak yang edan mabuk dendam 
moral jatuh hilang harga diri 
remuk iman di bawah telapak kaki hawa nafsu 
 
Nelayan yang pulang bahagia 
Tuhan tetap merahmati anda dan kita semua 
 
Dalam sibuk bertentu arah 
beri juga sedikit untuk kampung halaman 
hatta secuil waktu dan sebaris ayat 
tuntun mereka dengan Qur’an dan Hadis 
ke jalan lurus jalan yang ditunjukkan Muhammad Rasullullah 
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Zaman sudah jauh berubah memang, hendaknya perkembangan 
zaman ini dapat di ikuti oleh para pemuda terutama dalam mengedar 
ilmu pengetahuan agar jangan ketinggalan dengan orang-orang yang 
lainnya. Sejak “Nelayan Pulang” ini dibuat oleh Mozasa pada Agustus 
1974. Sajak ini telah bercerita banyak dengan jelas tentang suka duka 
kaum Nelayan pada umumnya. Apakah ini sajak yang terakhir dilihat 
oleh Mozasa semasa hidupnya? Penulis belum dapat memastikannya 
dengan pasti (Tabrani Mozasa, 1988). 
 
Hobi Bola Kaki 

Tahun 1939 Mozasa menikah dengan seorang gadis dari Kampung 
Panjang Batu Bara bernama Chadijah. Kegeniaran Mozasa di samping 
membaca adalah olah raga bola kaki. Tahun 1950 Mozasa pindah ke 
Medan dan menjadi guru bahasa Indonesia di SMP Negeri I dan SMP 
Buana Medan. Selanjutnya menjadi Kepala SMP Negeri di Labuhan Deli, 
Kepala SMP Negeri IX Medan. Dalam mengajar anak-anak didiknya 
Mozasa terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi, di samping itu diselangi 
dengan rasa humor sehingga anak-anak didiknya tidak pernah merasa 
sakit hati apabila pada suatu saat Mozasa marah, kemarahannya pada 
anak didiknya dianggap wajar oleh mereka.  

Mozasa mencintai Bahasa Indonesia sebagai bahasa leluhurnya, ini 
tercermin dalam sajaknya yang terkenal "Bahasaku" yang termuat dalam 
majalah Pujangga Baru tahun IV No. 10, April 1937. 
 
Bahasaku  
Aku menyair; aku bernalam, mencurai kasih melimpah sayang, berbisik 
sedih bersorai girang, dengan bahasa seri pualam.  
Aku bernyanyi mengayun padi, memikul bulir memberut emas, aku 
menghimbau burung bebas dengan bahasa moyangku asli.  
Bukan hina bahasaku kini, tidak kaku ia bersenyum, hebat  
gembira ia menderum, tangkas-cekatan ia mencari.  
O saudara congkak mulia. melonjak khidmat bahasa sana, memuji 
tinggi bahasa orang. Mari sertaku ke taman indah, membelai 
memupuk bahasa kita, biar subur megah menjulang  
 

Bahasa ibarat segumpal batu. Oleh ahli seni ukir dapat 
dibentuknya sebuah patung, yang melukiskan keluruhan budi, 
menimbulkan rasa halus bagi yang melihatnya, dapat pula dipakai 
mewujudkan lukisan kerendahan budi, membangkitkan dalam hati 
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yang melihatnya sebagai nafsu rendah. (Kembang Sastra, 1951). 
Harapannya dengan sajak Bahasaku ini adalah: sebagai alat untuk 
menarik minat bangsa Indonesia, pemuda pemudi terutama. kepada 
mempertinggi Bahasa Indonesia. Anak merdeka penggemar pikir, 
menjulang sastra mencapai bintang. Sajak Bahasaku ini adalah sajak 
yang terbesar dari sekian banyak sajak-sajak yang ditulis beliau 
semasa hidupnya.  

 Mozasa banyak menulis sajak-sajaknya antara lain di majalah 
Pujangga Baru, Waktu, Pancawarna dan Pelangi. Sayangnya ia 
tidak pemah berniat untuk membukukan sajak-sajaknya itu menjadi 
satu atau beberapa buah buku sehingga kita bisa menikmati 
keindahan hasil karyanya itu.  

Selain menciptakan sajak-sajak, Mozasa sebagai pendidik dan 
guru bahasa Indonesia banyak menulis buku-buku pelajaran. Dan 
karena ia berasal dari desa Bogak Batu Bara, dalam karangan-
karangan ia sering memakai nama samaran "Bogak Syamsu", yang 
artinya kira-kira sinar atau cahaya bogak.  
 
Dua Pendekar Bahasa 

Dalam pergaulannya dengan teman-teman dan kolega antara 
sesama guru, Sabaruddin Ahmad sangat suka bercanda dengan 
humor. Ia punya banyak koleksi cerita humor dan anekdot yang 
membuat teman-temannya suka bergaul dengannya. Kalau ada suatu 
pertemuan, baik pertemuan formal ataupun yang tidak formal, 
temannya akan sangat senang kalau ia datang bergabung. Karena 
kehadirannya, Sabaruddin Ahmad selalu memancing suasana segar, 
disebabkan humor-humornya yang menarik.  

Teman-teman dan muridnya mempunyai kesan yang nilai 
tertentu mengenai sifat dan kepribadian Sabaruddin Ahmad. Ia bukan 
tipe pemurung atau pemarah. Dalam berkomunikasi dengan orang, ia 
sangat toleran. Orangnya ramah dan terbuka. Oleh teman-temannya, 
Sabaruddin Ahmad dipercaya tidak akan kehabisan gagasan untuk 
bercanda dan berkelakar. Ia selalu siap menggelitik temannya dengan 
cerita-cerita humorya, meskipun pada saat penuh ketegangan. 

Dari persahabatannya dengan Mozasa, salah seorang penyair 
angkatan Pujangga Baru, Sabaruddin Ahmad juga mempunyai 
anekdot. Mozasa adalah murid Madong Lubis di Normaal School 
Pematangsiantar. Tamat dari sekolah guru tersebut ia mengajar. 
Kemudian diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri di Glugur. 
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Pada suatu saat, Mozasa merasa keberatan diperlakukan seperti itu di 
kelas. Namun Sabaruddin Ahmad tetap memberikan jawaban penuh 
kelakar, "Tapi di kursus ini saya guru kepala. Kursus B-I lebih tinggi 
dari SMP atau SMA. Apa boleh buat, saya guru, kau muridku. Nah, di 
luar kita tetap berteman." Mozasa aman-aman saja mengikuti kursus 
sampai tamat memperoleh ijazah. 
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Kongres Bahasa 1954 
 
 
 

Kongres Bahasa Indonesia II yang berlangsung di Medan pada 
28 Oktober 1954 merupakan suatu kebanggaan bagi warga Kota 
Medan Sejak diumumkan bahwa di Medan akan diselenggarakan 
Kongres Bahasa Indonesia ke-2, maka seluruh lapisan masyarakat 
menyambut berita ini dengan gembira dan bersyukur karena 
memperolah kehormatan.  

Pada awalnya panitia memperkirakan, peserta kongres hanya 
berkisar 250 orang saja, tetapi ternyata saat kongres berlangsung, 
pengunjung yang hadir termasuk Mozasa sebagai peserta aktif dan 
kawan-kawanya berjumlah sampai 800 orang termasuk para utusan 
dan peninjau. Karena membludaknya peserta yang hadir, datang dari 
berbagai kota dan daerah termasuk dari Malaysia, Singapura, dan 
Eropa, maka pihak panitia penyelenggara harus bekerja keras untuk 
menyediakan tempat penampungan. Maklum, saat itu jumlah hotel 
yang ada di Medan masih sangat terbatas. Hotel yang terkenal hanya 
Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli), Grand Hotel (sekarang 
lenyap, sudah dibangun komplek Bank Mandiri di jalan P. Pinang 
nomor 1), dan Hotel Angkasa (sekarang Grand Angkasa International 
Hotel di Jalan Sutomo Medan). Pada saat itu sarana akomodasi dalam 
kota yang paling banyak adalah rumah penginapan 11 in losmen, yang 
dikelola oleh pengusaha Tioghoa. Bentuknya berupa rumah toko 
(ruko). Losmen itu biasanya menjadi tempat menginap para pedagang 
dari Iuar daerah yang datang berbelanja barang-barang dagangan ke 
kota Medan dan harus menginap selama satu atau dua malam sebelum 
kembali ke daerah asalnya. Sarana losmen inilah, yang antara lain, 
terpaksa dimanfaatkan untuk menampung para peserta kongres yang 
tidak bisa terlayani di hotel itu.  

“Sebenarnya pada waktu itu di Medan ada dua event penting 
digelar, sehingga membuat suasana kota giat berbenah dan ramai.” 
ujar Sabaruddin Ahmad (2005). 
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Kedua event itu adalah; pertama, Pekan Olahraga Nasional 
(PON) ke-3 yang berlangsung tahun 1953, kedua, Kongres Bahasa 
Indonesia yang digelar tahun berikutnya setelah PON. Dalam tenggang 
waktu yang tidak begitu lama. Sabaruddin Ahmad terdatar sebagai 
peserta kongres pada seksi A, Ejaan dan Tatabahasa Mozasa diangkat 
sebagai Ketua, dan anggotanya Sutan Takdir Alisjahbana, Madong 
Lubis. M. Nuh Hudawi, Hamka, dan Iain-lain. Panitia penyelenggara 
Kongres Bahasa Indonesia di Medan ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI 
tanggal 12 Juni 1954, dengan susunan sebagai berikut: Ketua, 
Soedarsono, Kepala Jawatan Kebudayaan di Jakarta, Panitera I, 
Mangatas Nasution, Jawatan Kebudayaan di Jakarta, Panitera II, Drs. 
W.J.B.F. Tony, dari Jawatan Perguruan Tinggi, Panitera III, Nur Sutan 
Iskandar, Bagian Bahasa. Anggota-anggota, Poedjowijatno, dari 
Jawatan Pengajaran, dan Amir Hamzah Nasution dari Jawatan 
Pendidikan Masyarakat.  

Sedangkan susunan Panitia Penerima Kongres di Medan terdiri 
atas: Pelindung, Gubernur Sumatra Utara. Ketua Kehormatan, 
Walikota Medan (waktu itu A.M. Djalaluddin), Anggota Penasehat, I H 
G. Pane, Mr. Mahadi, R.M. Sarsidi, Arsil, Wakil SPS Medan, Tengku 
Ma'mun, Sabiruddin, J. Samosir, Ani Idrus, dan Zahari. Selain itu 
ditetapkan pekerja harian dengan susunan seperti berikut: Ketua, W. 
Simanjuntak, Kepaniteraan, Maradomsjah Siregar, I. Akbar, dan T. 
Simatupang. Pengangkutan/pemondokan, A. Halim, dan M.L. Tobing. 
Pertunjukan, Sauti, T.A. Fadil, V. Panggabean, dan Mahyuddin. 
Pameran, Ali Djauhari, J. Matondang, M. Djafar Daulay. Percetakan, 
Madjrul dan S.A Hutagalung. Perekaman Suara/seksi dokumentasi a, 
Madjrul. Anggota Iain-lain, M. Siregar, Is Daulay, Rangkuti, T.Z. Anwar, 
G. Sianipar, J.M. Siregar, Chr Rajagukguk, Rusli Nasution, G.B. Josua. 
S.K. Bonar, dan S. Arif. Selanjutnya ditetapkan pula Penasihat dan 
Pembantu untuk melengkapi unsur kepanitiaan agar kongres yang 
dinanti-nantikan oleh banyak kalangan masyarakat itu berlangsung 
lancar, tertib, dan sukses. 
 
Presiden Soekarno  

Kongres dibuka oleh Presiden Soekarno, Kamis pagi, 28 
Oktober1954 di Gedung Kesenian, Jalan Bali Medan (Sekarang Jalan 
Veteran). Dihadiri Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan 
(Menteri PP dan K) Mr. Muhammad Yamin, Menteri Penerangan Dr. 
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F.L. Tobing, Nyonya Fatmawati, pejabat sipil dan militer baik pusat 
maupun daerah, para tamu luar negeri, dan korps diplomatik.  

Usai pembukaan Kongres Bahasa Indonesia, Presiden Soekarno 
meletakkan batu pertama pembangunan "Gedung Artja" di| Jalan 
Pasar Merah (sekarang Museum Negeri Sumatera Utara di Jalan H.M. 
Joni) Medan. Berikutnya presiden meninjau Kantor Walikota Medan di 
Jalan Balaikota, sedangkan sebagian anggota rombongan dan peserta 
kongres langsung menuju Balai Prajurit di Jalan Rumah Bola (sekarang 
sudah menjadi komplek BCA dan ruko di Jalan Kantor Pos Medan) 
tempat diselenggarakannya pameran buku.  

Menurut Sabaruddin Ahmad (2005), pameran buku yang 
merupakan rangkaian kegiatan kongres bahasa itu dibuka secara 
resmi oleh Ibu Negara, Fatmawati Soekarno ditandai dengan 
pengguntingan pita yang juga disaksikan oleh Presiden Soekarno 
beserta rombongan. Buku karangan Sabaruddin Ahmad "Seluk Beluk 
Bahasa Indonesia1 juga dipamerkan beserta buku karangan Madong 
Lubis dan buku-buku karya pengarang Medan (Mozasa, Matu Mona, 
Yosoef Syoib, dan lain-lain).  

Pada malam harinya, presiden dan rombongan menyaksikan 
pertunjukan kesenian di Gedung Kesenian Jalan Bali Medan. Pagelaran 
acara kesenian ditata sedemikian rupa dengan-mendapat dukungan 
dari berbagai kelompok organisasi kesenian dan pekerja seni yang ada 
di Medan dan Sumatera Utara.  

Pertunjukan diawali oleh rombongan kesenian asli Batak Toba 
yang didukung oleh murid-murid SMA Negeri Soposurung Balige, di 
bawah pimpinan Wedana Hasibuan, Asisten Wedana, Tamba, dan 
Radja Petrus Ompu Sutarunsol Siahaan. Mereka menampilkan tarian 
Gendang Mula-Mula, Tortor Pinaha Sidungdungon, dan Tortor 
Hasahatan. 
 
Putusan Kongres  

Keputusan kongres bahasa Indonesia yang dihasilkan dan 
dirumuskan melalui seksi-seksi diumumkan pada Sidang Pleno VII 
(terakhir), 2 November 1954 yang dipimpin oleh Mr. Mahadi.  

Seksi A yang membahas masalah Tatabahasa dan Ejaan, diketuai 
Mozasa, Wakil Ketua Mangatas Nasution dan Tim Perumus terdiri atas 
Sutan M. Said, Usman Effendi, dan Ismail antara lain memutuskan 
bahwa asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dasar bahasa 
Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan 
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pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia sekarang.  
Seksi B yang membidangi masalah Bahasa Indonesia dalam 

Perundang-undangan dan Adniinistrasi, dengan Ketua Achmad 
Bastari dan Panitia Perumus, Mr. Mahadi dan Drs. Soehardjo 
Soerjobroto, antara lain memutuskan bahwa persoalan mengenai 
bahasa Indonesia pada umumnya berlaku pula dan berpengaruh 
terhadap bahasa hukum (termasuk pula perundang-undangan dan 
bahasa administrasi) kita. Dalam mencari, menggali, menghimpun, 
dan membentuk istilah hukum Indonesia sebaiknya dipakai dasar: 
1. Bahan-bahan dari bahasa daerah yang meliputi seluruh daerah 

hukum Indonesia; 
2. Kata-kata istilah dai bahasa asing yang menurut sejarah dan 

pemakaiannya sudah memperoleh kedudukan yang kuat dalam 
masyarakat Indonesia;  

3. Kata-kata istilah bentukan baru yang menurut perhitungan baik 
berdasarkan isinya maupun pengucapannya dapat diterima dan 
dipahami oleh masyarakat umum. Suatu keuntungan besar dalam 
sejarah kebudayaan kita, bahwa sebagai salah satu hasil revolusi 
bangsa Indonesia dapat menetapkan satu Bahasa Kesatuan dan 
Bahasa Resmi, yakni bahasa Indonesia.  

 
Seksi C membidangi Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah 

dengan Ketua Dr. Med Ahmad Ramali, Panitia Perumus Muhammad 
Hidajat, HAMKA, Bahrum Jamil, Prof. Dr. Prijihutomo, Abdul Manan, 
Baheramsjah St Indra, dan Mat Dhelan. Mengenai Bahasa Indonesia 
Sebagai Bahasa Ilmiah, kongres berpendapat, antara lain:  
1. Bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke 

arah kesempurnaan pada dewasa ini, tidaklah mengalami banyak 
kesukaran dalam pemakaiannya sebagai bahasa ilmiah.  

2. Maka untuk lebih menyempurnakan bahasa Indonesia menjadi 
bahasa ilmiah dan kebudayaan di dalam arti seluas-luas dan 
sedalam-dalamnya, perlu diciptakan iklim dan suasana sedemikian 
rupa sehingga bahasa tersebut dapat berkembang secara mulus 
dan sempurna.  

3. Iklim dan suasana tersebut hanya mungkin ada jika ditetapkan 
dengan tegas politik bahasa. Di dalam politik itu sekurang-
kurangnya haruslah ditetapkan usaha-usaha yang nyata di dalam 
rangka pembangunan nasional. Antara lain, sikap terhadap 
kedudukan bahasa daerah sebagai sumber kebudayaan dan 
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kekayaan bahasa nasional. Huruf Arab yang biasa disebut huruf 
Melayu supaya tetap diajarkan di sekolah-sekolah di daerah yang 
memakainya. 

 
Mengenai ikhtiar untuk memperlengkap kata-kata yang 

diperlukan di dalam dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka 
kongres menganjurkan:  
1. Semua istilah internasional dalam lapangan ilmiah dan 

kebudayaan diterima dengan ketentuan diselaraskan dengan lisan 
Indonesia apabila perlu dan tidak merusak pengertiannya. 

2. Untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia, 
hendaklah terutama diambil kata-kata dari bahasa daerah dan 
bahasa yang serumpun. Istilah-istilah yang telah biasa dipakai saat 
ini, diakui.  

 
Selain itu, disampaikan juga saran-saran atau anjuran:  
1. Menganjurkan kepada para sarjana untuk mengarang buku tentang 

keahliannya dalam bahasa Indonesia.  
2. Menganjurkan kepada pemerintah untuk memberikan 

penghargaan dan honorarium yang cukup menarik untuk setiap 
karangan dan hasil keahlian dan kesusastraan yang diterima. 

3. Mengadakan perpustakaan untuk semua sekolah dan masyarakat 
yang cukup lengkap. 

 
Seksi D membidangi Bahasa Indonesia dalam Hubungan 

Masyarakat dan Film, dengan Ketua A.D. Rangkuti, Wakil Ketua Jusuf 
Abdullah Puar, dan Panitia Perumus, Abdullah Zahri, Nn. Wurjanti, 
Madong Lubis, J.E. Tatangkeng, dan Anas Adjuddin. Kesimpulan seksi 
D mengenai Bahasa Indonesia Dalam Pergaulan sehari-hari, antara 
lain menetapkan:  
1. Guna memudahkan dan melancarkan perkembangan bahasa 

Indonesia menjadi bahasa pergaulan sehari-hari bagi seluruh 
bangsa Indonesia sebagai bahasa ibunya, haruslah ada bimbingan 
yang nyata pada pertumbuhan dan pembinaan bahasa Indonesia 
itu.  

2. Menganjurkan supaya dibentuk suatu Lembaga' Bahasa Indonesia 
yang antara lain dapat diberi tugas, mengadakan usaha-usaha 
pemakaian bahasa Indonesia yang meluas dan mendalam di segala 
lapangan hidup dan untuk segala lapisan masyarakat. Mengadakan 
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usaha untuk mempertinggi nilai dan mutu bahasa Indonesia 
dengan memberikan bimbingan yang tegas dalam penggunaan 
bahasa Indonesia. Mengusahakan kesempuraan ejaan bahasa 
Indonesia. 

 
Di samping itu, seksi D Kongres Bahasa Indonesia1954 

menyesalkan tidak diundangnya para sastrawan Indonesia, setelah 
dalam sidangnya membahas prasaran (preadvis) Bahrum Rangkuti 
dengan topik bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi, mengambil 
putusan yang dirumuskan antara lain: 

Perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu 
nyata sekali dalam prosa dan puisinya, jadi dalam kesusastraannya 
dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia dalam kesusastraannya 
lebih banyak variasinya daripada bahasa Melayu dalam seni prosa dan 
puisi. Meskipun begitu, masih banyak jenis kesusastraan Melayu 
klasik yang patut menjadi perhatian, bahkan mungkin menjadi 
perangsang bagi perkembangan kesusastraan bahasa Indonesia.  
 
Penutupan Kongres  

Penutupan Kongres bahasa Indonesia II dimeriahkan dengan 
atraksi tari Didong yang disajikan oleh perkumpulan Atjeh Tengah 
Indonesia Medan, pimpinan Hamzah Mansur. Diselingi oleh 
pertunjukan tari Piring dan tari Payung yang ditampilkan oleh 
Perkumpulan Pemuda Sumatera Tengah Medan pimpinan Zubir 
Abdullah, hingga sampai acara jeda. Hiburan berikutnya ialah berupa 
musik dan lagu oleh Persatuan Musik Sumatera Utara (PPSU) 
pimpinan Yusuf Salmy dengan menampilkan penyanyi Zaidar dan 
Muhammad Nur membawakan lagu Perahu Laju, Kuala Deli, 
Kehilangan Mestika, dan Gunung Banang.  

Giliran berikutnya oleh Perkumpulan Kesenian Simalungun / 
Pematangsiantar dipimpin oleh Djahali Garingging menampilkan 
kesenian tradisi berjudul Haro-Haro dan Jajahon Hita. Menyusul, 
Ikatan Pemuda Tanah Rentjong (IPTR) di bawah pimpinan T. 
Syahmidan yang menampilkan tari Seudati dan tari Inong. Kemudian 
dilanjutkan oleh Persatuan Angkatan Muda Karo (PAMKA) dipimpin 
Kamasjah Sembiring menampilkan atraksi kesenian berjudul "Murah-
Murah/Parakut" dan "Rimo Malem". Kemudian sebagai penutup, 
Pemuda Anak Sumatera Timur Medan (PASTI) dipimpin oleh T. 
Luckman Sinar menampilkan gerenek musik Melayu dengan 
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pertunjukkan tari dan lagu Melayu, Sri Banang, Pulau Puteri, dan 
Serampang XII.  
 
Karya Mozasa 

Mozasa sebagai pendidik dan guru bahasa Indonesia banyak 
menulis buku-buku pelajaran. Oleh karena dia berasal dari desa Bogak 
Batubara, dalam karangannya dia sering memakai nama samara 
Bogak Syamsu, yang artinya ‘Sinar atau Cahaya Bogak’. Buku-buku 
yang dikaraiignya antara lain: 
1. Kembang Sastra (1951). 
2. Lima Ratus Pribahasa (1973). 
3. Intisari tata bahasa Indonesia (1972). 
4. Himpunan Peribahasa Indonesia (I960). 
5. Penyidikan Kesejahteraan Keluarga, jilid I s.d V (1969). 
6. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jilid I s.d V (1978). 
7. Pembinaan Kecakapan Khusus, jilid I s.d IV (1971). 
8. Bahasa Persatuan, jilid I s.d III (1977). 
9. Bahasa Persatuan, jilid I s.d IX (1977). 
10. Kamus Kecil Pembangunan (1965).  
11. Pelajaran Bahasa Indonesia. 
12. 600 Pepatah (Cetakan III, 1961) 
13. Menara. 
 
Kiprah dan Dedikasi Mozasa  
- Tahun 1958 Mozasa menjadi Anggota Badan Penasihat Siaran 

Radio Nusantara III Mcdan.  
- Ketua Himpunan Peminat Seni Budaya Islam (HPSI) Medan tahun 

1959. 
- Dosen Fakultas Sastra Indonesia dan Sastra Inggris UISU. (1957-

1963)  
- Anggota dan Pendiri Yayasan Pendidikan/ Sosial Amir Hamzah 

Medan. 
- Wakil Ketua Lembaga Baliasa dan Sastra Indonesia Sumatera Utara 

di Medan.  
- Mozasa menjadi pembantu tetap Majalah Pujangga Baru (1931-

1942).  
- Pada masa Jepang pernah menjadi Waruwan Domci.  
- Penulis tetap Majalah Waktu (1947-1955)  
- Mendirikan Majalah Pancawarha (1948 -1949)  



__30__ 

- Pemimpin Redaksi Majalah Pelangi (1949).  
- Ketua Seksi Ejaan pada Kongres Bahasa Indonesia II (1954) di 

Medan,  
- Mengisi Siaran “Yang lama Jangan Dilupakan” pada RRI Medan 

(1959-1961dan 1965) Sejumlah karangannya banyak dimuat pada 
sural kabar "Sinar Deli" (Medan). Ketua Dewan Kesenian Medan 
Tahun 1971.  
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Mozasa sebagai Pejuang 
 
 
 

Di jaman sekelumit perjalanan hidup Mozasa sebagai pejuang 
sedikit sekali orang mengetahuinya. Karena dalam kehidupan sehari-
hari Mozasa tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Dia lebih senang 
diam dan berkarya dan orang lainlah yang akan menilainya apakah ia 
seorang yang baik atau buruk. Hal ini dimulai sewaktu zaman 
penjajahan. Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942-1945. Mozasa 
pernah menjadi watawan Domci pada masa itu. Selaku pendidik/guru 
Mozasa juga tidak lupa memberikan semangat kebangsaan kepada 
anak didiknya, untuk mencintai tanah air dan cinta kemerdekaan.  

Di samping itu juga banyak membantu pejuang patriot 
kemerdekaan, laskar-laskar rakyat yang bergerilya. Tentu saja hal ini 
dilakukannya dengan gerakan di bawah tanah. Atas jasa-jasa beliau ini 
pantaslah Mozasa diberi gelar Pahlawan Nasional. Tetapi sebelum 
melangkah sejauh ini kita mengusulkan kepada Gubernur Provinsi 
Sumatera Utara, Walikota Medan dan Ketua DPRD Medan dan Ketua 
DPRD Sumatera Utara, untuk menabalkan jalan Sutrisno tempat 
tinggal Mozasa selama lebih kurang 40 tahun lebih menjadi Jalan 
Mozasa. (Akhirnya nama jalan Mozasa terpampang di kawasan Jl. 
Sutomo Ujung). 

Demikian juga Jalan Merdeka Tanjung Tiram Batubara, untuk 
mengenang asal pejuang, Sastrawan, Pujangga dan Pendidik ini 
berasal, pantas juga ditukar menjadi Jalan Mozasa. Demikian juga di 
kota Kisaran dan Pancur Batu. 

Tetapi itu semua adalah harapan kita. Sebagaimana kata slogan 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. 
Sedikit-dikitnya pantaslah kita menghargai Mozasa sebagai 
sastrawan, pujangga dan pendidik yang telah melahirkan karya-karya 
beliau yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terlebih-lebih telah 
melahirkan anak-anak didiknya yang mempunyai nama besar 
dibidangnya masing-masing seperti Prof. T. Amin Ridwan, Dr. Mulkan 
Yahya, H. Sanwani Nasution, SH, Dra. Masindan, Dra. T. Sita Syaritsya 
dan sederetan nama-nama besar lainnya yang tidak dapat disebutkan 
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satu-persatu. Bahkan di kalangan pegawai negeri, guru-guru besar, 
dosen-dosen maupun di kalangan TNI sendiri, tentulah mereka 
mengenal siapa dan apa sang tokoh Mozasa itu.  

Demikian juga kawan-kawannya yang terdekat padanya selama 
hayatnya seperti Prof. Mahadi, S.H, Jenderal Ahmad Tahir, Prof. Dr. 
Bachtiar Agus Salim SH, Ahmad Sanusi, SS, Dr. A. P. Parlindungan, S.H. 
Ahmad Zaini Nasution, Drs. Sabarudin Ahmad. Ketika beliau 
meninggal dunia (7 Februari 1988), para sastrawan di Sumatra Utara 
ini sangat kehilangan sekali atas kepergiannya.  

Mozasa adalah seorang besar. yang besar dalam bidangnya dan 
besar pada zamannya. Ia telah tiada lagi di tengah-tengah kita. la telah 
pergi menghadap Al-Chaliknya. Namanya tetap terpatri abadi untuk 
selama-lamanya. Sebagai pejuang walaupun dia tidak 'langsung 
memegang bedil senjata melawan sang penjajah, tetapi semangat cinta 
tanah air dan kemerdekaan yang diberikan kepada murid-muridnya 
pada masa itu telah membuahkan hasil kemerdekaan penuh bagi 
bangsa Indonesia. Atas semuanya ini pasti dia tersenyum-senyum 
selalu. Tiada rakyat jadi landasan kehidupan bangsa asing, sebagai 
diutarakan beliau dalam sajak:  
 
HATIKU SENYUM  
Hatiku senyum, senyum selalu,  
hendak melihat dunia besok, lusa, berabad-abad lagi,  
hendak melihat yang benar menepuk dada,  
memandang dunia dengan mata sinar-seminar;  
Tiada pengemis tidur di kaki-kaki lima  
Tiada anak merdeka pucat pasi kurang pitamin dan kalori.  
Tiada rakyat jadi landasan kehidupan bangsa asing,  
Tiada tempat untuk langlang buana pengadu untung.  
(Kembang Sastra, Cetakan. V)  
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Bahasa dan Kebhinekaan Bangsa 
 
 
 
Bukan hina bahasaku kini 
Tidak kaku ia tersenyum 
Hebat gembira ia menderum 
Tangkas cekatan ia mencari 
(Mozasa, Pujangga Baru, 1937) 
 

Kata-kata “bukan hina bahasaku kini” yang dikutip dari sebait 
puisi Mozasa Sastrawan Pujangga Baru asal Medan di atas 
membuktikan sampai kini bahwa bahasa Indonesia sebagai lambing 
jati diri bangsa tetap berkumandang di tanah airnya bahkan berlalu 
lintas di manca negara dalam era global. Kedaulatan bahasa kita itu 
makin diperkuat oleh negara dalam UUD 1945.  

Hanya dengan negara yang kuat kebhinekaan dapat dirawat. 
"Kemajemukan adalah sunatullah, rasional dan faktual. Namun, tidak 
banyak negara bangsa yang memiliki kemajemukan penuh, dan 
kekayaan sosiokultural. Dalam merawat kebhinekaan menggunakan 
ikrar kesepakatan Sumpah Pemuda (bertanah air, berbangsa dan 
menjunjung bahasa Indonesia, 1928) berarti rakyat kita selalu 
merayakan, menjaga, dan memperkuat Indonesia. Jelas tidak bakal 
ada entitas negara dan bangsa Indonesia, jika tidak ada kemajemukan 
dalam berbagai bidang kehidupan.  

Menurut seorang cendekiawan Indonesia (Azyumardi, 2013), 
tidak ada Indonesia, jika yang ada hanyalah 'keikaan', ketunggalan 
atau monokulturalisme. Oleh karena itu kebhinekaan negara bangsa 
ini harus dipelihara, dirawat, diberdayakan dan difungsionalkan 
dalam semangat Sumpah Pemuda.  

Merawat kebhinekaan untuk masa depan tidaklah mudah. 
Pengalaman sejarah sejak kemerdekaan tahun 1945 menunjukkan, 
betapa tidak mudahnya merawat kebhinekaan. Meskipun negara 
bangsa kita secara konstitusional memiliki prinsip 'bhinneka tunggal 
ika', beragam-ragam tetapi satu juga, selalu ada upaya lebih 
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menekankan 'keikaan', 'ketunggalan' daripada kebhinekaan, dan 
kemajemukan seperti pernah dialami Indonesia pada masa Orde Baru.  

Ketika situasi sosial-politik berubah cepat dan berdampak luas 
dan panjang dalam masa setelah Orde Baru, ketika masyarakat 
mengalami dislokasi dan diorientasi (kehilangan pedoman) pada 
waktu itu pula muncul kelompok masyarakat yang kembali ingin 
menekankan 'ketunggalan', keseragaman dan uniformitas, khususnya 
dalam kehidupan beragama dan budaya. 

Kebhinekaan Indonesia sangat menonjol di dunia. Menurut 
Furnivall (1944) 'masyarakat plural' atau masyarakat bhinneka 
adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih unsur atau tatanan 
sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu 
dalam satu unit politik tunggal. Teori Furnivall merupakan kontra 
teori realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen dan sangat 
chauvinism etnis, rasial, agama, dan gender. Berdasarkan kerangka 
sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang 
masyarakat plural Indonesia khususnya, dapat terjerumus ke dalam 
anarki jika gagal menemukan formula 'federasi' pluralis yang 
memadai.  

Prakiraan Furnivall belum terjadi oleh karena Indonesia masih 
dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Namun, 
kesatuan politik terkadang tidak menghilangkan realitas pluralitas 
sosial-budaya, tradisi dan agama di Indonesia untuk 
mengakomodasikan berbagai kebhinekaan atau keragaman. Pada 
waktu berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya 
mempertahankan kemerdekaan tetapi juga eksistensi negara bangsa 
yang mengakomodasi perubahan dan kebhinekaan.  

Proses perubahan yang tidak pernah selesai (mengakomodasi 
kebhinekaan) itu kita memerlukan ketahanan budaya dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal pertama yang perlu 
ditegaskan bahwa istilah ketahanan budaya' (Sedyawati,I995) diambil 
dalam pengertian yang dinamis, dan bukan dalam pengertian 'tidak 
bergerak' atau statis.  

Katahanan' itu sendiri mengandung makna 'tidak goyah, atau 
'mampu menderita'. Dari pengertian tersebut memang tersirat makna 
bahasa sesuatu itu tahan terhadap sesuatu yang lain yang dihadapinya 
atau lebih khusus lagi tahan terhadap suatu ancaman tertentu. Dengan 
begitu, perlu lebih dahulu dideteksi, apakah ada hal-hal yang 
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mempunyai potensi untuk menyentuh dan balikan mengancam 
budaya kebhinekaan itu.  

Ada dua hal yang dapat digolongkan mempunyai potensi 
demikian. Pertama, sentuhan terhadap sosok kebudayaan (lokal, 
nasional) dapat muncul dari dorongan perubahan yang datang 
darimasyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Sebab dari 
dorongan tersebut bermacam-macam tantangan dan perubahan yang 
sifatnya alami yang mengakibatkan perubahan tersebut mendorong 
manusia ke arah suatu keharusan untuk menyesuaikan diri, atau 
mengadakan tindakan-tindakan dan perubahan. Sebab yang lain 
adalah kejenuhan Sudah menjadi tabiat dasar manusia bahwa di 
samping ia membutuhkan keamanan dari hal-hal yang tetap dan pasti 
dan member rasa tenteram, manusia pun memiliki dorongan untuk 
bereksplorasi, mempunyai naluri perintis dan mencoba 
mengaktualisasi naluri tersebut berdasarkan kemampuan tertentu 
yang ada padanya,.  

Golongan kedua, hal-hal yang memiliki potensi mengancam 
kebudayaan yang berkepentingan. Pengaruh demikian itu disebabkan 
oleh adanya interaksi antara bangsa. Pada masa lalu interaksi antara 
bangsa hanya dapat terjadi apabila ada pertemuan tatap muka antara 
orang-orang dengan suku dan bangsa yang berbeda. Pada masa kini, 
berkat kecanggihan teknologi komunikasi, interaksi antara bangsa 
dapat terjadi tanpa pertemuan tatap muka, melainkan hanya melalui 
media komunikasi jarak jauh, baik bersifat personal maupun 
impersonal. Sebagai contoh bagaimana orang Indonesia di Sumatera 
Utara dapat terpengaruh oleh informasi digital media online yang 
dibuat oleh orang dai bangsa lain, tanpa harus perlu secara pribadi 
mengenal aktor penulisnya, ataupun orang-orang lain yang terlibat 
dalam informasi global tersebut.  

Merawat kebhinekaan dalam Sumpah Pemuda di masa kini dan 
masa depan menunjukkan keragaman dan perubahan sebagai dampak 
kehadiran aneka budaya dan peradaban besar dalam waktu relatif 
panjang diharapkan kita masih mampu mempertahankan 
'keasliannya' yang mendalam Sebagaimana pendapat pakar bahasa 
Dennis Lombard yang menegaskan "Peran bahasa Austronesia yang 
dikenal sebagai bahasa Melayu Polinesia sebagai bahasa yang 
berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara bahwa struktur bahasa 
lokal tidak berubah meskipun kata-kata baru pinjaman dari bahasa-
bahasa Indo-Eropa, Semit, dan Cina tak terhitung jumlahnya. Di luar 
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dimensi keluasannya, letak strategis Indonesia di titik persilangan 
antarbenua dan antarsamudera membuat kepulauan ini sejak lama 
menjadi kuala persemaian silang budaya dan peradaban dunia.  

Maka tidak mengherankan bahwa Indonesia menampilkan 
senyawa arkeologi peradaban yang kaya, tempat unsur-unsur 
peradaban purba, klasik, modern, dan pascamodem bisa hadir secara 
serentak. Singkat kata, Indonesia adalah bangsa majemuk. Sungguh 
menakjubkan, bagaimana kemajemukan sosial kultural dan teritorial 
ini bisa menyatu dalam suatu komunikasi politik kebangsaan.ini 
adalah sebuah rahmat yang patut disyukuri dan dirawat secara tekun 
dan memiliki kesetiaan. Seperti pepatah mengatakan, "elok ladang 
karena cencang, elok kebun karena tekun". 
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Kedaulatan Bahasa Lokal dan Nasional 
 
 
 
Marinsertaku ke taman indah 
Membelai memupuk bahasa kita 
Biar subur megah menjulang 
(Mozasa, Bahasaku, 1937)  
 
 

Sebait puisi Mozasa di atas mendaulatkan bahasa daerah dan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tertanam di taman sari 
Indonesia dan berkembang mekar bagaikan mercu suar sebagai 
panduan lalu lintas berkomunikasi sesamanya. Undang-Undang Dasar 
1945. Bab XV. Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa 
Indonesia", dan di dalam penjelasannya disebutkan" di daerah-daerah 
yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya 
dengan baik-baik(misalnya bahasa Jawa, Sunda, dan Madura) bahasa-
bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara. Bahasa-
bahasa itu pun merupakan sebagian dai kebudayaan Indonesia yang 
hidup.  

Kearifan: “the founding fathers" atau Bapak-bapak Bangsa kita 
dalam merumuskan posisi bahasa Nusantara/daerah itu berdasarkan 
kenyataan, yakni di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional yang menyatukan kita semua, terdapat bahasa daerah yang 
memberikan keintiman dan kehangatan manusiawi dalam kehidupan 
kita sehari-hari.  

Rumusan di atas mengisyaratkan kewajiban konstitusional bagi 
kita untuk secara bersama-sama membina dan mengembangkan 
bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Sebuah kenyataan menunjukkan 
bahwa di Indonesia tidak terjadi konflik karena soal bahasa. Bangsa 
Indonesia memiliki toleransi yang tinggi dalam memilih bahasa yang 
akan digunakannya ketika berkomunikasi. Namun setiap orang 
mengakui bahwa pemakaian bahasa daerah cenderung menurun.  
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Peranan negara itu untuk memelihara apalagi mengembangkan 
bahasa Nusantara, sering dianggap kurang selama ini. (P.Simbolon, 
1999). Dia menjelaskan, "jumlah bahasa daerah itu banyak sekali. 
Boleh jadi ada sekitar 700-an bahasa di Indonesia.  

Sesunguhnya jumlah itu tidak seorang pun yang tahu dengan 
jelas. Ada 50 bahasa Nusantara yang sudah diteliti dan 300-an bahasa 
daerah lagi yang belum diteliti. Memang skala penghitungan ini tidak 
mudah dilakukan, karena pemakai bahasa Nusantara tertentu 
menyebut bahasa mereka dengan nama yang berbeda daripada yang 
disebut oleh orang luar. Oleh sebab itu lebih aman. bila dikatakan 
jumlah bahasa Nusantara itu berkisar 100 sampai 750 tergantung 
pada siapa yang menghitungnya  

Semakin jauh bergeser dari Sabang sampai Papua, jumlahnya 
berdasarkan provinsi semakin banyak. Di Irian Jaya terdapat sekitar 
250-an bahasa lokal. Jadi satu bahasa rata-rata dipakai tidak lebih dari 
2500-an orang.  

Bahasa Nusantara tidak lagi terutama sebagai wahana 
pergaulan umum, juga tidak sebagai penyampai pikiran dan ilmu 
pengetahuan, melainkan lebih merupakan danau endapan bagi 
perasaan, keinginan, serta pikiran asli masyarakat Indonesia. Peranan 
tersebut banyak tercermin pada ungkapan, kata-kata sederhana dan 
spontan.  
 Hal ini ditandai pemakaian kata; ejekan, pujian, sindiran, permintaan, 
memaki, dan juga berdoa. Satu hal yang menarik dibandingkan bahasa 
Indonesia yang terbilang berusia muda, maka bahasa Indonesia belum 
tentu dapat menyerap dan mengungkapkan perasaan serta pikiran 
masyarakat yang sudah jauh, lebih lama hadir dibandingkan bahasa 
nasional. 
 
Perbedaan Gender Makian  

Apabila orang Indonesia yang tinggal di kota besar ingin 
memahami sanubari orang Indonesia, maka tidak boleh tidak dia 
harus memeriksa ungkapan-ungkapan sederhana dan spontan yang 
terdapat dalam bahasa Nusantara itu. Misalnya, bagaimana ungkapan 
ketika bersapaan sampai berdoa dilakukan dalam tindak 
berkomunikasi yang terkadang sukar diterjemahkan ke bahasa yang 
lain. Misalnya ungkapan untuk memaki pada lingkungan bahasa 
Manado sering menyebut alat kelamin ibunya. Dalam bahasa Manado, 
misalnya, orang mengenal "kimai" yang sebenarnya berarti alat 
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kelamin ibu. Hal ini serupa dengan kata memaki ’pukimak’ (alat 
kelamin emak/ibu) dalam kata Melayu. Sebaliknya pada bahasa Batak 
di sebelah selatan (Toba dan Angkola Mandailing orang lebih sering 
memaki dengan menyebut alat kelamin ayah, yaitu "urut ni amam" 
(alat kelamin ayahmulah).  

Ahli bahasa masih harus menggali makna yang sesungguhnya 
dari kekhususan pemakaian ini. Walaupun demikian perbedaan 
gender dalam pemakian itu pastilah, mencerminkan perbedaan status 
lelaki dan perempuan pada masing-masing kelompok pemakai 
bahasa.  

Pada bahasa sapaan bahasa Aceh bila kedua orang bertemu, 
setelah memberi salam, maka orang Aceh akan berkata."Peue haba?" 
(Apa kabar?) Jawabnya "Haba get" (kabar baik). Berbeda bila orang 
Batak bertemu sesama sukunya. Seseorang mengatakan, "Horas!" 
(semoga tekadnya keras dan tabah) Jawabnya; juga, "Horas". Apakah 
ini bermakna, dunia orang Aceh, waktu dulu, aman-tenteram dari 
pada dunia orang Batak. Sehingga kalau bertemu orang Aceh cukup 
tanya berita saja, sedangkan orang Batak seolah setiap saat harus 
mendoakan Ketabahan Sesamanya?  

Ungkapan doa dalam bahasa Bali dan bahasa Batak terdapat 
perbedaan yang mencolok. Dalam bahasa Bali/Jawa ungkapan doa 
dipakai kata-kata yang lebih halus dan khidmat memuji (kromo 
inggil). Misalnya."Nyebut Asmaning Gusti Pangeran". Pada ungkapan 
doa orang Batak terlalu berani memanggil Dewa seperti pihak 
sederajat dengan tutur biasa (Ngoko) Misalnya, "Hu-tonggo, hupioma 
Ho Mulajadi NaBolon" (Ku-panggil Engkau, Pencipta Yang Maha 
Kuasa) (Lih.Simbolon,1999) 
 
Adat Berbahasa Lokal  

Kegiatan masyarakat, dalam upacara adat masih 
mempertahankan bahasa daerah. Misalnya acara pernikahan suku 
Mandailing dan Angkola di Kabupaten Madina dan Tapanuli Selatan 
dan juga bahasa Batak Toba di Kabupaten Tobasa. Pada acara 
peminangan tetap menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa 
kebanggaan kultural mereka yang sedap didengar dan enak ditonton. 
Seperti kata pepatah Melayu "Lemak sirih dikunyah-kunyah, lemak 
kata diperkatakan".  
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Dewasa ini cara untuk pelestarian bahasa daerah untuk 
transliterasi dapat memanfaatkan perangkat komputer. Keyboard 
yang beraksara latin diketik, akan keluar aksara Nusantara yang di 
inginkan. Sekarang teknologi sudah dapat digunakan untuk menyalin 
naskah beraksara Jawa, Bali, Batak, dan Bugis termasuk aksara Arab 
Melayu sebagai muatan lokal di sekolah. 

Demikianlah kita tidak harus pesimis tentang perkembangan 
bahasa Nusantara di abad ke-21, terlebih ketika proses demokratisasi 
makin menguat dan kekuatan otonomi daerah perlu diperkuat lagi 
dalam konteks desentralisasi. Semoga! 
 

 
 
***(Di lihat dari sebelah kiri) Shafwan Hadi, Mozasa dan T. Hasby, 

sedang mendengar pidato kebudayaan T.M Lah-Husny pada Pekan 
Budaya Melayu (1978) di Medan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



__42__ 

 
 
 

Bahasa Indonesia di Ruang Publik 
 
 
 

Tulisan ini diawali dengan mengutip pesan bijak Sayidina Ali r.a. 
bahwa, "Allah tidak memerintahkan kepada orang bodoh untuk 
belajar, sebelum Dia memerintahkan terlebih dahulu kepada orang 
berilmu (alim) untuk mengajar." Merujuk dari pernyataan tersebut 
membuktikan fungsi ilmuwan dan dosen/guru sangatlah strategis 
dalam proses pencerdasan manusia.  

Para pemerhati dan pecinta bahasa kebangsaan pada dasarnya 
akan memberikan dampak positif untuk mempertahankan 
keberadaan dan daya hidup bahasa. Selain itu, keberadaan dan daya 
hidup suatu bahasa, baik bahasa pertama (bahasa daerah), maupun 
bahasa kedua (bahasa Indonesia) atau bahasa asing di tengah-tengah 
suatu masyarakat bahasa, juga ditentukan oleh politik bahasa dan 
sikap bahasa. 

Dengan demikian upaya apapun yang akan dilakukan terhadap 
bahasa itu, tanpa memerhatikan ketiga faktor tersebut, akan menemui 
kegagalan. Ketiga faktor itu saling berkaitan dan saling mendukung 
sehingga suatu konsep yang integratif melibatkan ketiganya untuk 
membina dan mengembangkan bahasa serta keberadaannya dalam 
mencapai sasaran yang diharapkan.  

Satu windu sudah kurikulum (2013) dan paradigma pengajaran 
bahasa dipandang perlu untuk mengkaji ulang peran linguistik/ilmu 
bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, khususnya 
bagaimana linguistik secara produktif terpadu ke dalam pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah. Beberapa pendapat ahli menyatakan 
bahwa linguistik dapat memberikan pengaruh positif terhadap proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa dalam kelas bahasa.  

Kepekaan metalinguistik berhubungan dengan kepekaan 
penutur bahasa terhadap pengetahuan bahasa yang dimilikinya 
tentang bahasanya dan berbagai penggunaannya. Kepekaan 
metalinguistik (mendengar, menyimak, berbicara, dan menulis) 
sering pula dibahas dalam hubungannya dengan kepekaan bahasa, 
kepekaan terhadap bentuk bahasa, terhadap gramatika/tatabahasa, 



__43__ 

dan susastra. Pendidikan bahasa Indonesia dipandang penting dan 
perlu dipertahankan dan dipelajari secara eksplisit oleh murid dan 
mahasiswa dan bagaimana pengaruh pengajarannya terhadap 
kompetensi bahasa.  

Dari berbagai penelitian kelihatannya jawaban untuk persoalan 
tersebut bersifat positif sehingga bahasa Indonesia (sebagai materi 
kuliah dasar) tetap menjadi tuntutan yang maksimal di sekolah dan 
perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan 
metalinguistik ini. 

Berbagai penelitian yang dilakukan di Amerika, Inggris, dan 
Australia (Denham, 2007), Hudson, 2007), membuktikan ada 
hubungan positif antara linguistik sebagai mata pelajaran dengan 
peningkatan kesadaran metalinguistik dalam kelas bahasa dan pada 
umumnya mengambil konteks multikultural sehingga 
ketergantungannya menjadi penting terhadap pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa 
nasional. Termasuk pembelajaran bahasa pada mahasiswa 
memungkinkan dan memantapkan kemampuan mahasiswa 
menemukan pola dan sistematika bahasa.  
 
Kebijakan atau Politik Bahasa  

Pada tahun 1975 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
di Jakarta pernah membahas politik bahasa nasional yang pada 
dasarnya berkaitan dengan fungsi dan peranan bahasa Indonesia, 
pembakuan bahasa Indonesia dan hubungannya dengan bahasa 
daerah dan bahasa asing di Indonesia. Politik bahasa tersebut 
melahirkan beberapa kesepakatan dan komitmen yang diaplikasikan 
dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

Kemudian lahir UU Bahasa (No.24 /2009) Ada pertimbangan 
hukum dan pedoman pemakaian bahasa Indonesia di tempat umum, 
khususnya dalam pengalihan nama, dan kata asing, dilandasi hal-hal 
antara lain:  
1. UUD 1945 Bab XV Pasal 36 tentang bahasa Negara.(Guru bahasa 

Indonesia dalam hal ini memiliki posisi strategis yakni sebagai guru 
plus dan ilmuwan plus). Artinya di samping sebagai guru Bl ia juga 
mengemban amanat Negara yakni UUD 1945.  
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2. Surat Mendagri tanggal 18 April 1996 kepada bupati dan walikota 
seluruh Indonesia tentang Gerakan Penertiban Penggunaan bahasa 
Asing.  

3. Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang dicanangkan Presiden 
Soeharto 20 Mei 1995.  

 
Pada era reformasi sejumlah aturan dan peraturan di atas perlu 

kembali direvitalisasi dalam membina dan mengembangkan bahasa 
Indonesia ke ruang publik. Mahasiswa yang duduk belajar di pusat 
pendidikan dan universitas dianjurkan untuk mengambil peluang ini 
untuk membantu pemerintah dalam penertiban dan peningkatan 
pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar.  

Mereka dapat diikutsertakan dalam ranah “pengabdian 
masyarakat” dengan cara mengivetarisasi kesalahan pemakaian 
bahasa Indonesia dalam media luar ruang. Misalnya: 1. Papan nama 2. 
Papan Petunjuk 3. Kain rentang 4. Reklame. Keempat media luar ruang 
ini menjadi sasaran dan perhatian mahasiswa untuk mendata serta 
mengkajinya dari sudut akademis. Misalnya pemakaian bahasa asing 
di pusat strategis pemerintahan dan jalan protokol (Kawasan 
Kesawan dan Lapangan Merdeka Medan sebagai contoh) perlu 
penertiban pemakaian kata asing itu dengan menggantinya dengan 
bahasa Indonesia. Penggantian alih kata asing itu bisa dikompromikan 
yakni mendahulukan bahasa Indonesia baru di bawahnya dituliskan 
bahasa asing tersebut.  

Balai Bahasa Sumatra Utara sebagai lembaga kebahasaan dan 
penelitian yang merujuk ke Badan Bahasa Republik Indonesia dapat 
diajak serta menjadi konsultan dan mitra bijak untuk para pemakai 
bahasa Indonesia resmi dari berbagai disiplin ilmu ketika mereka 
menggunakan dan memakai bahasa Indonesia tulis.  

Dalam mengantisipasi empat kecenderungan bahasa Indonesia 
abad ke-21 yakni, keterbukaan, rasionalitas, percaya diri, dan 
kesaratan informasi (DP Tampubolon, 1996) diperlukan program dan 
kegiatan memperbanyak kerjasama kebahasaan Pemkab dan Pemkot 
dengan Balai Bahasa Sumatra Utara. Kegiatan itu dalam bentuk 
penerbitan brosur edisi triwulan tentang penggunaan bahasa 
Indonesia di ruang publik termasuk juga bahasa surat-menyurat 
kedinasan yang dibutuhkan dalam pemutakhiran bahasa Indonesia 
sebagai bahasa modern dan terbuka.  
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Demikian beberapa pokok pikiran yang disampaikan dalam 
menangkal pelemahan bahasa Indonesia di bidang kurikulum dan di 
ruang publik dewasa ini. (Tuah Esha) 
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Birokrasi dan Kekuasaan 
 
 
 

Sistem pemakaian surat dalam bahasa Indonesia yang 
digunakan sekarang bukanlah sistem asli yang tumbuh dan 
berkembang dari suatu sistem Negara Indonesia. Ia merupakan sistem 
yang dipinjam dan disesuaikan dengan waktu yang panjang dari 
pelbagai sistem yang dianggap memadai sesuai dengan kebutuhan 
jalannya pemerintahan. Selain itu, sistem administrasi negara kita 
sangat diwarnai oleh gaya dan kebijaksanaan yang dikembangkan 
pemimpin atau manajer perkantoran resmi. 

Periode awal, sistem birokrasi negara banyak meniru dan 
memakai sistem Kerajaan Belanda. (Toha, 2000). Sesudah itu sistem 
bahasa birokrasi administrasi beralih kepada sistem Amerika Serikat 
yang bercirikan sistem global dan dengan sendirinya mengintervensi 
sistem administrasi negara kita. Bukan hanya istilah yang diadopsi, 
melainkan sistem dan cara penulisan bentuk surat dinas pun meniru 
bentuk dari negara-negara tertentu. Sebagai contoh, hal nomor surat 
dan lampiran diletakkan pada pojok kiri atas, sedangkan penulisan 
alamat yang dituju diletakkan pada pojok kanan. Demi efisiensi, sistem 
lurus penuh (full block style) kini digunakan dan alamat yang dituju 
diletakkan di pojok kiri atas, sedangkan nomor surat dinas, lampiran 
dan hal, tidak banyak lagi digunakan. Dalam bentuk surat dinas 
semacam ini efisiensi kalimat berpengaruh sekali dan diutamakan. 
 
Bahasa Upacara 

Benarkah perubahan sistem surat ke arah efisiensi tersebut 
sebagai gambaran dari sikap kita berbahasa dalam surat resmi? Pakar 
bahasa Anton Moeliono (1984) pernah menegaskan bahwa kita belum 
melihat manfaat akan surat-menyurat sebagai alat yang efisien. Kalau 
kita menulis surat dinas atau surat jabatan, tampaklah penanda 
keupacaraan itu. Kita menghadapkan atau menghaturkan tulisan kita 
kepada “Yang terhormat Bapak Anu”, dan mengawali surat itu dengan” 
segala hormat”, dan mengakhiri surat kita dengan ”hormat kami”. Kita 
boleh mengharap dalam surat itu, atau menunjukkan ketidaksabaran 
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kita, atau naik pitam, asal mengharap dengan hormat, dan naik pitam 
dengan hormat. Padahal ciri-ciri penanda keefisienan itu bertolak dari 
asas kehematan, kelugasan dan ketepatan. 
 
Bahasa Birokrasi 

Bahasa birokrasi memiliki karakteristik tersendiri, yaitu suatu 
bahasa yang banyak diwarnai dengan penggunaan kekuasaan. Pakar 
asing Max Weber (2000) menyatakan bahwa kekuasaan yang 
dipamerkan dalam birokrasi dapat bersumber pada kekuasaan 
tradisional, kekuasaan keahlian serta kekuasaan kharismatik. Salah 
satu aktifitas birokrasi ialah pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. 
Sebagai contoh, jika, sang atasan berkomunikasi dengan bawahan atau 
masyarakat, bahasa yang dipilihnya ialah bahasa yang menunjukkan 
bahwa dirinya adalah pejabat atasan. Ia tidak memperhitungkan 
apakah bahasa yang dipergunakan itu memenuhi kriteria bahasa 
Indonesia yang baik. Di dalam lembar disposisi yang menyertai sehelai 
surat dinas, istilah tindaklanjuti, pertimbangkan, cek, konsultasikan 
kepada saya, harap lapor, dan selesaikan dalam satu hari, lebih 
merupakan ungkapan kekuasaan daripada tata krama yang baik. 

Di bidang kepemimpinan, penggunaan bahasa Indonesia banyak 
diwarnai oleh gaya kebijaksanaan pimpinan negara yang bersumber 
dari kepala negara. Pemakaian bahasa dalam kepemimpinan dua 
presiden (Presiden Soekarno dan Soeharto) sama-sama memiliki 
posisi sebagai aktor tunggal. Kepemimpinan Bung Karno lebih 
mengedepankan semangat persatuan (solidarity maker) untuk 
melawan musuh revolusi. Metafora bahasa yang digunakan 
mengungkapkan jiwa perjuangan bangsa yang keras dan selalu 
mencari musuh. Kata ganyang anti revolusi, subversif, Neokolim, 
kontrarevolusi, berdikari, dan lain-lain adalah sejumlah istilah yang 
mewarnai perjalanan administrasi negara di masa lampau. 

Pada masa Orde Baru, kebijaksanaan yang dibawakan ialah 
kemakmuran bangsa dengan melakukan pembangunan nasional. 
Namun, akibat sifat pemerintahan yang sentralistik, bahasa 
administrasi mencerminkan penonjolan kekuasaan. Di dalam tata 
persuratan dinas dipergunakan oleh pejabat pada hierarki bawahan 
yang ditujukan pada pejabat di atasnya, selalu dipakai istilah mohon 
petunjuk atau mohon pengarahan. Demikian juga jika bawahan ingin 
bertemu atasannya kata-kata ‘mohon menghadap’ dan kata-kata 
‘berkenan’ selalu tak ketinggalan. Tanpa kata-kata itu ada rasa 
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ketakutan dari pejabat di hierarki bawah terhadap posisi atasannya. 
Selain itu, kata-kata ‘diamankan’, ‘ditangkal’, ‘dicekal’, ‘mayoritas 
tunggal’, dan ‘penguasa tunggal’ banyak dipergunakan dalam pidato, 
tata persuratan, surat keputusan yang mencerminkan penonjolan 
kekuasaan. Di samping itu ungkapan penghalus (eufemisme) seperti 
‘kebocoran anggaran’ yang berarti korupsi, ‘penyesuaian harga’ yang 
berarti kenaikan harga, ’klarifikasi’ sebagai penghalus diperiksa 
banyak dipakai.  

Pada akhirnya banyak jabatan birokrasi dipolitisasi. Bagaimana 
bahasa yang dipakai di masa Orde Lama dan Orde baru dan kini juga 
Orde Reformasi untuk menghujat masa lampau para pendahulunya. 
Bagaimana bahasa yang dipakai untuk menghujat orang yang tidak 
disenangi dan bagaimana para politisi naik kariernya bukan karena 
kedekatan dengan rakyat, melainkan karena kepandaiannya bersilat 
lidah. 

Kita merindukan bahasa sebagai alat termometer bagi 
masyarakat bahasa untuk menyampaikan maksud dan tujuan secara 
jujur dan bijaksana. Sebagai alat birokrasi sebenarnya bahasa 
memiliki tujuan menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang 
berbasis kearifan, kejujuran dan kesantunan tanpa harus mempermak 
bahasa dengan gaya kekuasaan. 
 
Bahasa dan Kebhinekaan Bangsa 
Bukan hina bahasaku kini 
Tidak kaku ia tersenyum 
Hebat gembira ia menderum 
Tangkas cekatan ia mencari 
(Mozasa, Pujangga Baru, 1937) 
 

Kata-kata “bukan hina bahasaku kini” yang dikutip dari sebait 
puisi Mozasa Sastrawan Pujangga Baru asal Medan di atas 
membuktikan sampai kini bahwa bahasa Indonesia sebagai lambing 
jati diri bangsa tetap berkumandang di tanah airnya bahkan berlalu 
lintas di manca negara dalam era global. Kedaulatan bahasa kita itu 
makin diperkuat oleh negara dalam UUD 1945.  

Hanya dengan negara yang kuat kebhinekaan dapat dirawat. 
"Kemajemukan adalah sunatullah, rasional dan faktual. Namun, tidak 
banyak negara bangsa yang memiliki kemajemukan penuh, dan 
kekayaan sosiokultural. Dalam merawat kebhinekaan menggunakan 
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ikrar kesepakatan Sumpah Pemuda (bertanah air, berbangsa dan 
menjunjung bahasa Indonesia, 1928) berarti rakyat kita selalu 
merayakan, menjaga, dan memperkuat Indonesia. Jelas tidak bakal 
ada entitas negara dan bangsa Indonesia, jika tidak ada kemajemukan 
dalam berbagai bidang kehidupan.  

Menurut seorang cendekiawan Indonesia (Azyumardi, 2013) 
tidak ada Indonesia, jika yang ada hanyalah 'keikaan', ketunggalan 
atau monokulturalisme. Oleh karena itu kebhinekaan negara bangsa 
ini harus dipelihara, dirawat, diberdayakan dan difungsionalkan 
dalam semangat Sumpah Pemuda.  

Merawat kebhinekaan untuk masa depan tidaklah mudah. 
Pengalaman sejarah sejak kemerdekaan tahun 1945 menunjukkan, 
betapa tidak mudahnya merawat kebhinekaan. Meskipun negara 
bangsa kita secara konstitusional memiliki prinsip 'bhinneka tunggal 
ika', beragam-ragam tetapi satu juga, selalu ada upaya lebih 
menekankan 'keikaan', 'ketunggalan' daripada kebhinekaan, dan 
kemajemukan seperti pernah dialami Indonesia pada masa Orde Baru.  

Ketika situasi sosial-politik berubah cepat dan berdampak luas 
dan panjang dalam masa setelah Orde Baru, ketika masyarakat 
mengalami dislokasi dan diorientasi (kehilangan pedoman) pada 
waktu itu pula muncul kelompok masyarakat yang kembali ingin 
menekankan 'ketunggalan', keseragaman dan uniformitas, khususnya 
dalam kehidupan beragama dan budaya.  

Kebhinekaan Indonesia sangat menonjol di dunia. Menurut 
Furnivall (1944) 'masyarakat plural' atau masyarakat bhinneka 
adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih unsur atau tatanan 
sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu 
dalam satu unit politik tunggal. Teori Furnivall merupakan kontra 
teori realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen dan sangat 
chauvinism etnis, rasial, agama, dan gender. Berdasarkan kerangka 
sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang 
masyarakat plural Indonesia khususnya, dapat terjerumus ke dalam 
anarki jika gagal menemukan formula 'federasi' pluralis yang 
memadai.  

Prakiraan Furnivall belum terjadi oleh karena Indonesia masih 
dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Namun, 
kesatuan politik terkadang tidak menghilangkan realitas pluralitas 
sosial-budaya, tradisi dan agama di Indonesia untuk 
mengakomodasikan berbagai kebhinekaan atau keragaman. Pada 
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waktu berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya 
mempertahankan kemerdekaan tetapi juga eksistensi negara bangsa 
yang mengakomodasi perubahan dan kebhinekaan.  

Proses perubahan yang tidak pernah selesai (mengakomodasi 
kebhinekaan) itu kita memerlukan ketahanan budaya dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal pertama yang perlu 
ditegaskan bahwa istilah ketahanan budaya' (Sedyawati, I995) 
diambil dalam pengertian yang dinamis, dan bukan dalam pengertian 
'tidak bergerak' atau statis.  

Katahanan' itu sendiri mengandung makna 'tidak goyah, atau 
'mampu menderita'. Dari pengertian tersebut memang tersirat makna 
bahasa sesuatu itu tahan terhadap sesuatu yang lain yang dihadapinya 
atau lebih khusus lagi tahan terhadap suatu ancaman tertentu. Dengan 
begitu, perlu lebih dahulu dideteksi, apakah ada hal-hal yang 
mempunyai potensi untuk menyentuh dan balikan mengancam 
budaya kebhinekaan itu.  

Ada dua hal yang dapat digolongkan mempunyai potensi 
demikian. Pertama, sentuhan terhadap sosok kebudayaan (lokal, 
nasional) dapat muncul dari dorongan perubahan yang datang dari 
masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Sebab dari dorongan 
tersebut bermacam-macam tantangan dan perubahan yang sifatnya 
alami yang mengakibatkan perubahan tersebut mendorong manusia 
ke arah suatu keharusan untuk menyesuaikan diri, atau mengadakan 
tindakan-tindakan dan perubahan. Sebab yang lain adalah kejenuhan 
Sudah menjadi tabiat dasar manusia bahwa di samping ia 
membutuhkan keamanan dari hal-hal yang tetap dan pasti dan 
member rasa tenteram, manusia pun memiliki dorongan untuk 
bereksplorasi, mempunyai naluri perintis dan mencoba 
mengaktualisasi naluri tersebut berdasarkan kemampuan tertentu 
yang ada padanya,.  

Golongan kedua, hal-hal yang memiliki potensi mengancam 
kebudayaan yang berkepentingan. Pengaruh demikian itu disebabkan 
oleh adanya interaksi antara bangsa. Pada masa lalu interaksi antara 
bangsa hanya dapat terjadi apabila ada pertemuan tatap muka antara 
orang-orang dengan suku dan bangsa yang berbeda. Pada masa kini, 
berkat kecanggihan teknologi komunikasi, interaksi antara bangsa 
dapat terjadi tanpa pertemuan tatap muka, melainkan hanya melalui 
media komunikasi jarak jauh, baik bersifat personal maupun 
impersonal. Sebagai contoh bagaimana orang Indonesia di Sumatera 
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Utara dapat terpengaruh oleh informasi digital media online yang 
dibuat oleh orang dai bangsa lain, tanpa harus perlu secara pribadi 
mengenal aktor penulisnya, ataupun orang-orang lain yang terlibat 
dalam informasi global tersebut.  

Merawat kebhinekaan dalam Sumpah Pemuda di masa kini dan 
masa depan menunjukkan keragaman dan perubahan sebagai dampak 
kehadiran aneka budaya dan peradaban besar dalam waktu relatif 
panjang diharapkan kita masih mampu mempertahankan 
'keasliannya' yang mendalam Sebagaimana pendapat pakar bahasa 
Dennis Lombard yang menegaskan "Peran bahasa Austronesia yang 
dikenal sebagai bahasa Melayu Polinesia sebagai bahasa yang 
berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara bahwa struktur bahasa 
lokal tidak berubah meskipun kata-kata baru pinjaman dari bahasa-
bahasa Indo-Eropa, Semit, dan Cina tak terhitung jumlahnya. Di luar 
dimensi keluasannya, letak strategis Indonesia di titik persilangan 
antar benua dan antar samudera membuat kepulauan ini sejak lama 
menjadi kuala persemaian silang budaya dan peradaban dunia.  

Maka tidak mengherankan bahwa Indonesia menampilkan 
senyawa arkeologi peradaban yang kaya, tempat unsur-unsur 
peradaban purba, klasik, modern, dan pascamodern bisa hadir secara 
serentak. Singkat kata, Indonesia adalah bangsa majemuk. Sungguh 
menakjubkan, bagaimana kemajemukan sosial kultural dan teritorial 
ini bisa menyatu dalam suatu komunikasi politik kebangsaan. Ini 
adalah sebuah rahmat yang patut disyukuri dan dirawat secara tekun 
dan memiliki kesetiaan. Seperti pepatah mengatakan, "elok ladang 
karena cencang, elok kebun karena tekun".  
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Kebhinekaan dalam Sumpah Pemuda 
 
 
 

Hanya dengan negara yang kuat kebhinekaan dapat dirawat. 
"Kemajemukan adalah sunatullah, rasional dan faktual. Namun, tidak 
banyak negara bangsa yang memiliki kemajemukan penuh, dan 
kekayaan sosiokultural. Dalam merawat kebhinekaan menggunakan 
ikrar kesepakatan Sumpah Pemuda (bertanah air, berbangsa dan 
menjunjung bahasa Indonesia, 1928) berarti rakyat kita selalu 
merayakan, menjaga, dan memperkuat Indonesia. Jelas tidak bakal 
ada entitas negara dan bangsa Indonesia, jika tidak ada kemajemukan 
dalam berbagai bidang kehidupan.  

Menurut seorang cendekiawan Indonesia (Azyumardi, 2013) 
tidak ada Indonesia, jika yang ada hanyalah 'keikaan', ketunggalan 
atau monokulturalisme. Oleh karena itu kebhinekaan negara bangsa 
ini harus dipelihara, dirawat, diberdayakan dan difungsionalkan 
dalam semangat Sumpah Pemuda.  

Merawat kebhinekaan untuk masa depan tidaklah mudah. 
Pengalaman sejarah sejak kemerdekaan tahun 1945 menunjukkan, 
betapa tidak mudahnya merawat kebhinekaan. Meskipun negara 
bangsa kita secara konstitusional memiliki prinsip 'bhinneka tunggal 
ika', beragam-ragam tetapi satu juga, selalu ada upaya lebih 
menekankan 'keikaan', 'ketunggalan' daripada kebhinekaan, dan 
kemajemukan seperti pernah dialami Indonesia pada masa Orde Baru.  

Ketika situasi sosial-politik berubah cepat dan berdampak luas 
dan panjang dalam masa setelah Orde Baru, ketika masyarakat 
mengalami dislokasi dan diorientasi (kehilangan pedoman) pada 
waktu itu pula muncul kelompok masyarakat yang kembali ingin 
menekankan 'ketunggalan', keseragaman dan uniformitas, khususnya 
dalam kehidupan beragama dan budaya. 

Kebhinekaan Indonesia sangat menonjol di dunia. Menurut 
Furnivall (1944) 'masyarakat plural' atau masyarakat bhinneka 
adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih unsur atau tatanan 
sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu 
dalam satu unit politik tunggal. Teori Furnivall merupakan kontra 
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teori realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen dan sangat 
chauvinism etnis, rasial, agama, dan gender. Berdasarkan kerangka 
sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang 
masyarakat plural Indonesia khususnya, dapat terjerumus ke dalam 
anarki jika gagal menemukan formula 'federasi' pluralis yang 
memadai.  

Prakiraan Furnivall belum terjadi oleh karena Indonesia masih 
dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Namun, 
kesatuan politik terkadang tidak menghilangkan realitas pluralitas 
sosial-budaya, tradisi dan agama di Indonesia untuk 
mengakomodasikan berbagai kebhinekaan atau keragaman. Pada 
waktu berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya 
mempertahankan kemerdekaan tetapi juga eksistensi negara bangsa 
yang mengakomodasi perubahan dan kebhinekaan.  

Proses perubahan yang tidak pernah selesai (mengakomodasi 
kebhinekaan) itu kita memerlukan ketahanan budaya dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal pertama yang perlu 
ditegaskan bahwa istilah ketahanan budaya' (Sedyawati, I995) 
diambil dalam pengertian yang dinamis, dan bukan dalam pengertian 
'tidak bergerak' atau statis.  

Katahanan itu sendiri mengandung makna 'tidak goyah’, atau 
'mampu menderita'. Dari pengertian tersebut memang tersirat makna 
bahasa sesuatu itu tahan terhadap sesuatu yang lain yang dihadapinya 
atau lebih khusus lagi tahan terhadap suatu ancaman tertentu. Dengan 
begitu, perlu lebih dahulu dideteksi, apakah ada hal-hal yang 
mempunyai potensi untuk menyentuh dan balikan mengancam 
budaya kebhinekaan itu. 

Ada dua hal yang dapat digolongkan mempunyai potensi 
demikian. Pertama, sentuhan terhadap sosok kebudayaan (lokal, 
nasional) dapat muncul dari dorongan perubahan yang datang dari 
masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Sebab dari dorongan 
tersebut bermacam-macam tantangan dari perubahan yang sifatnya 
alami yang mengakibatkan perubahan tersebut mendorong manusia 
ke arah suatu keharusan untuk menyesuaikan diri, atau mengadakan 
tindakan-tindakan dan perubahan. Sebab yang lain adalah kejenuhan 
Sudah menjadi tabiat dasar manusia bahwa disamping ia 
membutuhkan keamanan dari hal-hal yang tetap dan pasti dan 
member rasa tenteram, manusia pun memiliki dorongan untuk 
bereksplorasi, mempunyai naluri perintis dan mencoba 
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mengaktualisasi naluri tersebut berdasarkan kemampuan tertentu 
yang ada padanya.  

Golongan kedua, hal-hal yang memiliki potensi mengancam 
kebudayaan yang berkepentingan. Pengaruh demikian itu disebabkan 
oleh adanya interaksi antara bangsa. Pada masa lalu interaksi antara 
bangsa hanya dapat terjadi apabila ada pertemuan tatap muka antara 
orang-orang dengan suku dan bangsa yang berbeda. Pada masa kini, 
berkat kecanggihan teknologi komunikasi, interaksi antara bangsa 
dapat terjadi tanpa pertemuan tatap muka, melainkan hanya melalui 
media komunikasi jarak jauh, baik bersifat personal maupun 
impersonal. Sebagai contoh bagaimana orang Indonesia di Sumatera 
Utara dapat terpengaruh oleh informasi digital media online yang 
dibuat oleh orang dari bangsa lain, tanpa harus perlu secara pribadi 
mengenal aktor penulisnya, ataupun orang-orang lain yang terlibat 
dalam informasi global tersebut.  

Merawat kebhinekaan dalam Sumpah Pemuda di masa kini dan 
masa depan menunjukkan keragaman dan perubahan sebagai dampak 
kehadiran aneka budaya dan peradaban besar dalam waktu relatif 
panjang diharapkan kita masih mampu mempertahankan 
'keasliannya' yang mendalam. Sebagaimana pendapat pakar bahasa 
Dennis Lombard yang menegaskan “Peran bahasa Austronesia yang 
dikenal sebagai bahasa Melayu Polinesia“, sebagai bahasa yang 
berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara bahwa struktur bahasa 
lokal tidak berubah meskipun kata-kata baru pinjaman dari bahasa-
bahasa lndo-Eropa, Semit, dan Cina tak terhitung jumlahnya. Di luar 
dimensi keluasannya, letak strategis Indonesia di titik persilangan 
antarbenua dan antarsamudera membuat kepulauan ini sejak lama 
menjadi kuala persemaian silang budaya dan peradaban dunia.  

Maka tidak mengherankan bahwa Indonesia menampilkan 
senyawa arkeologi peradaban yang kaya, tempat unsur-unsur 
peradaban purba, klasik, modern, dan pascamodem bisa hadir secara 
serentak. Singkat kata, Indonesia adalah bangsa majemuk. Sungguh 
menakjubkan, bagaimana kemajemukan sosial kultural dan teritorial 
ini bisa menyatu dalam suatu komunikasi politik kebangsaan. Ini 
adalah sebuah rahmat yang patut disyukuri dan dirawat secara tekun 
dan memiliki kesetiaan. Seperti pepatah mengatakan, ”elok ladang 
karena cencang, elok kebun karena tekun”. 
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Film, Iklan dan Bahasa 
 
 
 

yahrial Djalil, seorang praktisi bidang periklanan mengakui 
betapa media iklan telah memperburuk bahasa Indonesia karena 
tidak menghiraukan kaidah bahasa Indonesia. "Kerja sama antara 
periklanan dengan media telah menjadikan kerancuan bahasa 
Indonesia bertambah parah," katanya.  

Secara menakjubkan beliau menyampaikan, biaya periklanan 
Indonesia (2004) yang dibelanjakan sebesar Rp. 22,7 triliun. 
Pertumbuhan biaya iklan ini mencapai 20% setiap tahun". Jadi orang 
dapat menyimpulkan betapa kuatnya kekuasaan iklan dalam 
penguasaan media di Indonesia.  

Pernyataan iklan harus menuruti gaya dan daya konsumennya 
dan komunikatif dan menurut life style golongan yang dituju, adalah 
dianggap kurang bertanggung jawab. Siapa pun yang mempunyai 
akses di media yang pesannya ditentukan ke masyarakat luas, harus 
juga memikul tanggung jawab apa dan bagaimana pesan itu ditujukan. 
Bahasa yang digunakan seharusnya bukan dialek Betawi dan bahasa 
"gaul". Apalagi untuk konsumen luar Jakarta. Kedudukan Jakarta 
sebagai pusat segalanya di Indonesia menjadikan semua yang datang 
dan Jakarta menjadi lebih penting, lebih modem, dan lebih hebat.  
 
Bahasa Film  

Di masa hidupnya, Dr. Titi Said yang Ketua Lembaga Sensor Film 
(2005) sependapat dengan Syahrial Djalil. Mengamati kondisi 
kebahasaan kita dewasa ini, beliau tak pula lupa menyinggung 
perubahan sosiokultural termasuk sosiopolitik di tanah air. Seiring 
dengan gelora euforia reformasi yang terkadang kebablasan 
mengukur segala-galanya dan semangat berdemokrasi, termasuk 
demokrasi dalam hal kebebasan berekspresi dan berkreasi tanpa 
bingkai dan rambu-rambu.  

Kepo, Kondisi ini mengintervensi dunia remaja kita yang 
ditopang komunikasi informasi global yang sering menafikan nilai-
nilai keindonesiaan kita. Generasi muda kita serba cepat dan serba 
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praktis. Hal ini tercermin dalam berbahasa yang marak akronim atau 
singkatan, slang, prokem seperti. bete, kepo, PHP, PDKT, BTW (by the 
way), curhat, bonyok, dugem, telmi dan Iain-lain. Judul film pun 
mengalami pergeseran bahasa antara lain Gadisku Jutek, Pacarku 
Bloon, Saya Suka Kamu Punya, Gadis Tulalit. Bahasa gaul ini dulu tidak 
masuk dalam film maupun media komunikasi lain. Ada pula 
kecenderungan menggunakan bahasa asing seperti: Soul, Virgin, Ghost 
School, MeVersus Haigt Heel. Bahkan penggunaan bahasa campur-
aduk antara bahasa Indonesia dan asing, seperti: So What Gitu Lho, 
12.00 A.M., Cinta Silver. Bahkan saat ini acara TV mulai senang 
menggunakan bahasa asing seperti Behind The Screen, Breaking 
News.  

 Peribahasa mengatakan "Bahasa menunjukkan bangsa. 
Peribahasa ini mengandung konotasi yang dalam, bukan sebatas 
pengertian "the Language to indicate the nation", tetapi lebih jauh 
meliputi sikap, perilaku, keanggunan secara visual dan verbal 
(pandang-dengar). Di sinilah masalah mulai mencuat karena baik 
media film maupun media elektronika, khususnya televisi, belum 
mempunyai kriteria yang jelas dan tuntas, bila dikaitkan dengan 
bahasa Indonesia.  

 Bahasa Indonesia kita belum memiliki ragam lisan yang baik. 
Selama ini nyaris 100% perhatian kita tertuju kepada bahasa ragam 
tulis (tentang ejaan, struktur kalimat, pilihan kata, dan istilah). Ragam 
lisan tidak tersentuh, padahal bahasa film dan sinetron tergolong 
ragam lisan. Titi Said yang dikenal sebagai novelis itu bertanya,: Untuk 
menyusun ragam lisan bahasa nasional, ke mana kita berkiblat?" 
Namun, dia mencoba untuk melihat kode etik produksi film (Dewan 
Film Nasional, 1980). Di situ dijelaskan, kode etik yang dipedomani 
antara lain:  
1. Agar menghindari percakapan yang najis, kotor, kasar, kecuali 

kalau sangat terpaksa.  
2. Agar menghindari kata-kata yang menggugah asosiasi penonton 

pada kegiatan seksual, yang berkesan cabul.  
3. Agar percakapan yang berhubungan dengan adat-istiadat suatu 

bangsa, suku bangsa, ras mempergunakan bahasa nasional atau 
bahasa daerah yang layak.  

4. Agar menghindari dialog (percakapan) yang merendahkan 
lambang negara, lagu kebangsaan, dan aparat negara.  
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Rumusan kode etik ini menjadi multitafsir, contohnya ukuran 
najis, kotor, kasar, cabul dan bahasa daerah yang layak pada 
kenyataannya sangat sulit ditemukan parameternya. Sejumlah 
pertanyaan pun muncul. Apakah bahasa daerah Betawi sudah 
dianggap layak menjadi kiblat ragam bahasa film dan sinetron 
Indonesia? Apakah dapat dibenarkan ABG kita mengangkat bahasa 
gaul, bahasa slang, bahasa prokem anak muda di layar film termasuk 
layar kaca?  
 
Bahasa Asing di Televisi  

Artis film Rae Sita Supit pernah menyampaikan pendapatnya 
pada satu pertemuan menyatakan," Politik bahasa Nasional selama ini 
menempatkan bahasa Indonesia di tingkat paling atas, menyusul 
bahasa daerah baru kemudian bahasa asing". Namun, pengaruh 
globalisasi di banyak negara berkembang menempatkan bahasa 
Inggris sebagai bahasa nomor satu, bahasa nasional menjadi nomor 
dua dan menyusul bahasa daerah. "Apabila kita memandang ke 
Perancis", demikian kata Rae Sita, "semua produksi yang 
menggunakan bahasa asing dialihsuarakan ke dalam bahasa Perancis.  

Bahkan pemberitahuan Bush, mereka biarkan mulut Presiden 
Bush itu komat-kamit secara visual, tetapi yang diutarakan sang 
presiden disampaikan dalam bahasa Perancis. Karenanya jangan 
heran apabila kita menonton Julia Robert berbahasa Perancis, Jennifer 
Lopez berbahasa Jerman dan Steven Seagal berbahasa Thai.  

Bagaimana di Indonesia? Kita setengah hati soal sulih suara". 
Suatu hal yang unik film-film asing yang dialihsuarakan ke bahasa 
Indonesia selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
yang antara lain digarap ibu Maria Untu, sehingga cukup lucu 
sekaligus menyedihkan, bahkan Sahrukh Khan dan Jacky Chan dapat 
berbahasa Indonesia dengan baik, tetapi sebaliknya artis remaja 
Indonesia seperti Laudiya Cynhia Bella, Ardina Rasti di dalam sinetron 
mereka mempergunakan bahasa Indonesia yang rancu/kacau.  

Putu Wijaya, seorang novelis Indonesia dan tokoh teater yang 
piawai juga pernah menyampaikan komentar dan gagasannya tentang 
bahasa Indonesia terutama dalam media film. "Tanpa harus menjadi 
seorang ahli bahasa, saya kira semua orang menyadari bahasa 
Indonesia sekarang mulai rusak oleh bermacam hal," demikian kata 
Putu.  
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Menurutnya siaran Dunia Dalam Berita dalam bahasa Inggris di 
televisi, kini ada acara yang seluruhnya dilakukan dalam bahasa itu. 
Nama-nama mata acara, penggunaan kata-kata dan istilah, misalnya 
penggunaan kata eliminasi dalam acara AFI, kini merebak 
dipergunakan dalam berbagai kalimat. Kalau televisi Indonesia 
mengakui mengacu kepada kemauan mayoritas pemirsanya yang 
dipandu sistem rating, agak mengherankan, televisi menjadi suka 
berbicara kepada pemirsa minoritas yang paham bahasa Inggris. 
Tetapi itu bukan tanda kebodohan, karena televisi yang orientasinya 
iklan sebagai nyawa mereka, melakukan semua itu dengan 
perhitungan dagang.  

Putu dengan garang menyampaikan isi hatinya, bahasa Inggris 
bukan satu-satunya "predator" yang mengancam bahasa Indonesia. 
Bahasa gaul pun sama buasnya. Dengan alasan kita lebih akrab atau 
menjadi lebih segar, hidup dan menarik, berbagai kata-kata yang 
hidup dalam bahasa lisan diboyong dalam bahasa formal. Seperti kata 
Putu, "baik dalam bentuk tulisan maupun dalam forum-forum resmi. 
Saya sendiri termasuk salah seorang penjahatnya," demikian 
diakuinya.  

Pertanyaan yang muncul apakah seluruh posisi bahasa 
Indonesia sekarang ini yang disikut oleh bahasa Inggris, bahasa gaul 
dan sebagainya itu, adalah dosa televisi, film dan media massa? 
Dengan kata Iain, apakah benar bahasa Indonesia terkontaminasi 
seperti sekarang ini? Putu lalu menjawab dengan jenaka, "Kalau begitu 
kita wajib mengadukan para pendosa itu kepada Jaksa Agung, karena 
itu juga semacam tindak kriminal yang tidak kurang bahayanya dari 
korupsi".  

Pertanyaan yang lain, apakah televisi, film, dan media massa 
sebenarnya hanya menjadi kambing hitam? Karena walaupun media 
yang menjadi tersangka itu tidak melakukannya, semua itu tetap akan 
terjadi, seperti yang kita rasakan sekarang, Hal ini dikarenakan 
masyarakat menghendakinya. Artinya televisi, film dan media massa 
hanya tempat untuk membuktikan. Kalau begitu, kita justru harus 
berterima kasih kepada mereka, karena media-media itu membuat 
kita menjadi tahu, kejahatan apa yang sedang terjadi di depan mata, 
tanpa pernah kita perkarakan.  

Jika benar begitu, kita memang sedang mengalami "krisis 
identitas" tanda kita memang lebih senang menjadi orang lain dan diri 
kita sendiri. Itu terjadi mungkin karena kita muak dan malu menjadi 
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diri kita, lalu meminjam tubuh orang lain, meniru cara berekspresi 
orang lain. Itu sebuah fenomena yang tidak hanya terjadi pada bahasa, 
tetapi juga pada cara berpakaian, cara berpenampilan, cara 
mengekspresikan rasa, bahkan juga cara berpendapat, cara berjuang, 
cara bekerja bahkan cara berpikir dan cara menyingkapi kehidupan.  

Menyinggung tentang bahasa gaul, Putu menyarankan mesti 
bisa ditumbuhkan bahasa yang benar tanpa merusak bahasa 
Indonesia, karena merusak bahasa sama saja merusak pikiran. Dalam 
ungkapan yang menarik beliau menyatakan. "Bila hutan rusak, pantai 
rusak, serta lingkungan rusak, departemen-departemen menjadi 
sibuk, karena banyaknya protes masuk. Bahkan PBB pun ikut 
berintervensi memberi peringatan dan pengarahan. Kenapa kalau 
bahasa rusak, semua departemen tampak adem-ayam saja? 
Kerusakan bahasa Indonesia adalah sebuah indikasi, sedang ada 
pemberontakan terhadap dekandensi yang sangat menyebalkan 
namun celakanya karena tidak terkoordinasikan kini menuju ke arah 
penghancuran kita semua."  

Menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 sekarang 
pembicaraan tentang bahasa Indonesia dan sikap pemakaiannya 
cukup menaik perhatian kita. Marilah kita pelihara bahasa nasional 
sebagai identitas kepribadian kita sebagai manusia Indonesia. 
Bagaimana bangsa ini dapat terus memposisikan dirinya sebagai 
bangsa yang bermartabat. Bagaimana kita dapat menumbuhkan rasa 
kebangsaan dengan bahasa yang sehat. Pada hal tanpa bahasa yang 
sehat, sebuah negara berarti sedang mengalami kehancuran dalam 
dirinya. Untuk itu mari kita semua mengajak kembali seluruh 
komponen bahasa untuk bersatu membina bahasa Indonesia sebagai 
jati diri bangsa. 
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Nasionalisme dan Globalisasi Bahasa 
 
 
 

Benarkah perang dunia keempat telah pecah? Kapan perang 
dunia ketiga telah terjadi? Pertanyaan ini muncul ketika kita membaca 
sebuah buku yang bernada provokatif yakni, ’kata adalah senjata’. 
Sebuah buku yang ditulis Marcos tentang pemberontakan Zapatista di 
Meksiko Tenggara (1994) Saat itu diberlakukannya zona perdagangan 
bebas Amerika Utara. Marcos sebagai pelopor penolakan 
pemberlakuan perdagangan bebas membentuk gerakan Zapatista 
yang bermakna ’pengikut Zapata’ Gerakan ini merupakan gerakan 
Emeliano Zapata tatkala mencetuskan reformasi agraria tahun 1991. 

Gerakan Zapatista ini cukup mencengangkan banyak orang. 
Mereka mengangkat senjata bukan untuk memaksakan programnya 
sendiri, tapi menciptakan sebuah ruang demokratis, ketika 
pertentangan antar pandangan politik yang berbeda bisa dipecahkan. 
Sejatinya gerakan Zapatista tidak berniat merebut kemerdekaan. 

Mereka menjaga jarak dengan gerilyawan Amerika Latin, 
karena sikap dan perbedaan dalam cara merebut kekuasaan. Berbeda 
dengan gerilyawan lain yang memiliki tujuan untuk mengajari 
penduduk pribumi, namun, para perintis Zapatista sadar bahwa 
mereka justru harus ‘belajar’ dari masyarakat udik yang 
terkebelakang. 

Dengan berbasiskan penduduk adat India, gerakan Zapatista 
sadar akan paradoksnya sendiri; mereka mengatasnamakan 
“minoritas rakyat” bukan “mayoritas rakyat” sebagaimana retorika 
kaum revolusioner klasik. 

Mereka berjuang demi sebuah dunia yang adil terhadap kaum 
minoritas apapun, sebuah dunia yang bisa memberi tempat segala 
perbedaan. Sebuah dunia yang menampung segala yang kecil, remeh, 
dan tak dihiraukan. “Sebuah dunia yang mementingkan dialog dan 
kesepakatan”, tulis Marcos. 

Pesona gerakan Zapatista tak terlepas dari kharisma Marcos. 
Komunikasi politik yang disebarkan bukanlah komunikasi politik 
yang penuh jargon muluk. Marcos memadukan politik dengan sastra 
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dalam gaya yang belum ada bandingannya. Marcos banyak memetik 
inspirasi dari sastrawan Inggris Shakespeare dibandingkan Lenin. 

Buku karya Marcos tersebut mengisahkan ketika dia bergabung 
dengan pasukan gerilya di pegunungan Ciapas dan di dalam ranselnya 
bukan amunisi yang tersimpan melainkan tumpukan novel dan puisi 
karya para Begawan sastra Amerika Latin. Sastrawan Meksiko Octavia 
Paz (peraih hadiah nobel sastra) ini, mengakui kedahsyatan prosa 
Marcos. 

Menurutnya, karya Marcos sangat hidup dan imajinatif serta 
sangat mudah memenangi perang opini. Kaum Zapatista justru 
mencita-citakan sebuah Negara Bangsa. Mereka sadar tiadanya negara 
bangsa justru merupakan puncak neo liberalisme untuk bisa 
melebarkan sayapnya dalam bentuk imperialisme ke penjuru dunia. 
Konsep menampik Negara Bangsa mentah-mentah berarti menampik 
proses politik dalam hidup keseharian. 

Penolakan atas kelas politik bukanlah penolakan untuk 
berpolitik tapi penolakan atas cara mereka berpolitik. Seorang rekan 
Marcos pernah mengeluarkan selembar bendera nasional Meksiko 
dan berkata,”Demi bendera inilah kami menjadi tentara. Bendera, 
UUD, lagu kebangsaan, pahlawan nasional: hal-hal yang sering 
dianggap usang inilah yang memberi jiwa gerakan Zapatista.” 

Apabila gerakan Sandinista tahun 80-an hanya mampu 
menginspirasi kelompok musik, sosial, dan kesenian, Zapatista 
bahkan bisa menggerakkan klub sepak bola Inter Milan untuk turut 
menyumbang 5.000 Euro bagi desa-desa otonom Chaiapas. Pawai 
monumental Zapatista menuju Meksiko City diibaratkan kemenangan 
akar rumput yang bertujuan mencari dukungan masyarakat sipil 
meloloskan hak budaya masyarakat adat. 
 
Politik Bahasa dan Pasar  

Merujuk kepada “surat kepercayaan gelanggang Zapatista ” 
yang dicetuskan Marcos di atas amat relevan dengan situasi dunia 
literasi dan kebahasaan kita di Indonesia. Undang–undang Bahasa 
(No.24/2009) mengatur tentang tatacara lagu kebangsaan, bendera, 
dan Bahasa. Pengaturan masalah UU Bahasa ini sangat kompleks dan 
didasarkan pada kehendak politik yang memperkuat jati diri dalam 
berbangsa. 
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Istilah politik bahasa nasional digunakan pertama kali oleh 
Slamet Muljana (16 Mei 1959). Hal ini bertolak belakang dari 
pemaparan atas kegagalan politik bahasa kolonial penjajah Belanda 
dan sekaligus membahas aspek umum dan khusus tentang persoalan 
bahasa dalam kemerdekaan Indonesia. 

Dalam kaitan memperingati HUT ke-91 Sumpah Pemuda (28 
Oktober 2019) ini persoalan dan cara pemecahan Bahasa Indonesia 
tetap muncul yang ditandai pada setiap kongres Bahasa Indonesia 
pada tahun tertentu. 

Hal yang menarik untuk diketahui bahwa pertemuan semacam 
kongres Bahasa Indonesia bukan digagasi oleh ahli bahasa dan 
sastrawan, melainkan oleh praktisi Bahasa yakni wartawan 
Soemanang dan Soedardjo Tjokrosisworo (Risalah Kongres BI, 2003; 
40). 

Kongres BI 1938 di Solo bertujuan dan memutuskan hal yang 
menyangkut penggunaan dalam hal-hal praktis dan pembinaan 
Bahasa Indonesia di masa depan. Setelah kegiatan diambil-alih 
pemerintah, yakni sejak Kongres BI di Medan (1954) beberapa faktor 
baru muncul. Yang menonjol diantaranya ialah pembahasan tentang 
fungsi bahasa Daerah, pemakaian bahasa Asing, dan peranan sastra 
Indonesia dalam dunia pendidikan. 
 
Bahasa Melayu 

Pada waktu Bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa 
persatuan dan diberi nama bahasa Indonesia, para pelopor Sumpah 
Pemuda tidak mempermasalahkan bahasa Melayu jenis apa yang 
digunakan (mengingat) begitu beragamnya bahasa Melayu. Dalam 
Kongres BI pertama itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa 
bahasa Indonesia didasarkan atas bahasa Melayu Riau yang sudah 
disesuaikan dengan alam baru Indonesia merdeka. 

Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sejak awal 
pertumbuhannya banyak menyerap unsur bahasa lain, seperti 
Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, dan dewasa ini bahasa Inggris. 
Proses penyerapan masa lalu berlangsung secara spontan 
berdasarkan citarasa orang seorang. Kini, zaman menuntut 
perencanaan. Dengan demikian pengembangan bahasa Indonesia 
harus dilakukan secara berencana pula. Oleh karena itu, dalam 
menentukan dasar dan arah kebijakan dalam upaya pengembangan 
dan pembinaan bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi laju dan 
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gerak perubahan masyarakat dan bangsa harus benar-benar 
dipertimbangkan. 

Prof. D.P. Tampubolon (1996) menyatakan bahasa Indonesia 
pada abad ke-21 mempunyai empat kecenderungan yakni, 
keterbukaan, rasionalitas, percaya diri, kecepatan serta kesaratan 
informasi. Menurut beliau, akibat pengaruh mendasar itu, bahasa 
Indonesia akan berkembang ke arah spesialisasi, simplikasi, dan 
efektuasi. Spesialisasi bahasa Indonesia mencerminkan 
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. 

Spesialisasi sejalan kesaratan informasi dengan tuntutan 
profesionalisme yakni adanya spesialisasi keahlian, dan keterampilan 
yang sedang dan akan berlangsung di masyarakat. Timbulnya 
spesialisasi ini tidak terlepas dari keterbukaan dan rasionalisme. 
Kesibukan dan kedewasaan serta kesaratan informasi membuat orang 
tak sempat lagi berbasa-basi. Pemakai Bahasa memerlukan bahasa 
yang sederhana, mudah dipahami. Kederasan informasi dan kesaratan 
komunikasi menimbulkan aspek dan akibat yang berkaitan dengan 
‘kehilangan wacana kultural’. Artinya, peran peribahasa dan pepatah 
yang menjadi ‘bumbu penyedap’ dalam berbahasa menjadi terkikis 
hilang. Motto warisan lokal yang turun-temurun dalam khazanah 
Bahasa Indonesia sudah jarang ditemukan dalam percakapan bahasa 
Indonesia. Misalnya, ”Sekali layar terkembang, surut kita berpantang” 
Peribahasa sebagai hiasan kultural dalam berbahasa menjadi langka 
dipakai.  

Akibat pertemuan dengan kosa kata asing yang dianggap 
bergengsi maka kosa kata Indonesia terdesak ke pinggir pasar. Kini, 
orang lebih spontan menyebutkan ‘manggrove’ dari pada ‘hutan 
bakau’, lebih bergengsi mengatakan ’ular piton’ dari pada ‘ular sawah’. 

Perkembangan pesat informasi dan tekonolgi luar (media sosial, 
internet, komunikasi online, instagram dan facebook) mengakibatkan 
bahasa Indonesia berada pada posisi tawar-menawar kosa kata yang 
seru dan mendebarkan.  

Sebuah majalah bergengsi (Horison) pernah mencantumkan 
iklan pelayanan yakni ‘perang informasi lebih dahsyat dari perang 
bintang’. Di mana-mana, seluruh dunia orang sedang menikmati 
perang informasi menggunakan jaringan internet. Perang informasi 
itu sebenarnya mengambil korban, terutama pada pergaulan 
komunikasi kata-kata asing yang membanjiri dunia bacaan dan bahasa 
lisan Indonesia. 
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Kalau kita kembali kepada kisah kaum Zapatista di Meksiko, 
perang dunia yang keempat adalah menguniversalkan pasar untuk 
mendirikan kampung global. Segala sesuatu yang menentang logika 
pasar adalah musuh dan harus dihancurkan. 

Masalah utama yang dihadapi dalam dunia uniporal yang 
menglobalkan dirinya sendiri adalah penghancuran kebhinekaan 
bangsa dan budaya. Bagi mereka, rintangan pertama adalah Negara 
Bangsa dan ini harus dihancurkan. Segala sesuatu yang membuat 
negara itu berbangsa harus dihancurkan. Ini berarti bukan 
menyingkirkan rakyat, tapi menyingkirkan cara keberadaan rakyat. 
Segala sesuatunya diputuskan oleh hukum pasar. 

Bila bahasa nasional tidak lagi terpakai, mereka harus 
dihancurkan dan sebuah bahasa baru harus digencarkan. Bahasa itu 
bukanlah Inggris tapi komputer. Semua aspek kultural yang membuat 
orang Perancis jadi Perancis, seorang Meksiko jadi Meksiko harus 
dihancurkan, karena mereka menjadi penghalang yang mencegahnya 
memasuki pasar global. Harus ada pasar tunggal ketika orang yang 
sama di tempat manapun di dunia ini bisa menikmati produksi yang 
sama dan mereka termasuk warga dunia dan bukan lagi warga Negara 
Bangsa. 

Bila televisi masuk ibarat ratu lewat pintu depan, internet 
membajak jalannya lewat celah ruang maya. Hal ini berimbas pada 
dunia pariwisata termasuk Indonesia  

Industri pariwisata kita semakin hari semakin babak belur 
dihantam badai, seperti jumlah wisatawan menurun, pro-kontra 
wisata halal, dukungan sarana yang tidak memenuhi standar 
pelayanan prima, dan sebagainya. 

Sering kita mendengar perbincangan tentang pemakaian bahasa 
Indonesia yang bercampur sari dengan istilah dan kata asing. Sebuah 
kalimat panjang yang cukup menarik dan menggelikan diturunkan 
dalam tulisan ini. 

“Ketika saya dan istri menginap di hotel, rasanya nikmat sekali. 
Sebelum makan malam saya berenang dulu di Full Indoor Swimming 
di Sol Paradiso. Istri saya segera ke Beauty Care Centre. Setelah itu 
mengendurkan dan merawat otot-ototnya di Health and Fitness Center 
Kemudian baru kami ke restoran Canton Barbeque & Noodle House. 
Sebenarnya, saya juga ingin pergi ke Stay House.” (Ali, 1996), 
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Pada bentuk penerjemahan kosa kata asing yang ditemukan 
dalam dunia pariwisata Indonesia yang benar: rumah toko (shop 
house), penerimaan tamu (reception), barbekyu (barbeque), 
prasmanan (buffet), pemesanan (booking), keluhan (complain), gerai 
simpan barang (deposit Counter). Ini hanya sekedar contoh yang 
menawarkan solusi untuk memakai bahasa Indonesia. 

Peran hotel dan pariwisata yang melayani banyak tamu 
mancanegara, komunikasi dengan bahasa asing memang perlu. Untuk 
itu dianjurkan agar bahasa asing yang dipandang perlu itu 
ditempatkan di bawah Bahasa Indonesia. Hal ini mencerminkan dua 
hal sekaligus. Pertama, sikap kebanggaan akan harkat bangsa, dan 
kedua, keramahan kita untuk menjaga dan bergaul dengan bangsa 
lain. 
 
UU Bahasa 

Pemerintah R.I. telah mengeluarkan Undang-Undang Bahasa 
(No.24/2009). Ketentuan itu telah diungkapkan pada Bab III (Bahasa 
negara) yang memuat pasal –pasal dalam jumlah 21 pasal. UU Bahasa 
(tahun 2009, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) memuat tiga kunci ranah 
bahasa. 

Pertama, pengembangan bahasa yang berkaitan dengan 
pemerkayaan kosa kata, pembakuan sistem bahasa, dan peningkatan 
fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedua, 
‘pembinaan bahasa’ yang berkaitan dengan upaya meningkatkan 
mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa pada jenjang 
pendidikan serta pemasyarakatan bahasa. Ketiga, ‘perlindungan 
bahasa’ yang berkaitan dengan upaya menjaga, memelihara 
kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, 
dan pengajarannya. 
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LAMPIRAN  
 

 
Puisi-Puisi Mozasa 

 
Harapanku 
Padi huma terhampar permain, 
Berkeristal embun putih mengurai 
Berkilat-kilat 
Beralun kabut tipis lunak 
 
Pondokku bermandi cahaya bulan 
Atap nipah 
dan dinding bambu 
bersemarak kuning emas berpadu 
 
jauh di muka, hutan besar 
yang terbayang bertumpuk-tumpuk; 
tinggi rendah. 
Menatap langit yang bersih-cerah 
 
Dari tangga pondokku 
Kutatap segala lukisan alam itu…. 
Beban hidupku bertambah ringan 
hatiku semakin aman 
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Hujan 
Bagai kapas resikan angin 
Ringan-ringan Hasrat melayang 
Terkadang ada rasa kepingin 
Agar sukma tinggi mengawang 
 
Bersama dengan gabak di hulu 
segar dingin menyiram bumi 
hinggap melata di rumput hina 
dihancur matahari, naik lagi 
 
biar sukma hidup abadi 
bebas lepas meningkah alam 
berlinang-linang air mata riang 
 
 
Kupu-kupu 
Lihat kupu-kupu riang gembira 
kemilap kepaknya ditimpa panas 
Terbang keliling tergila-gila 
Meninjau bunga pelepas rindu 
 
Mata mengawas dengan hematnya 
pandang ia melayang ke bawah 
perlahan-lahan menahan hatinya 
jangan tersintuh kasih angsoka 
lenyap segala daun-daunan 
asyiklah makhluk terlena-lena 
didaduhkan hati masing-masing 
 
Tinggalah aku jauh terpencil 
Senantiasa mengharap sari asmara 
Tak bosan berharap kepada Tuhan 
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Bahasaku 
Aku menyair aku bernalam 
Mengurai kasih melimpah saying 
Berbisik sedih bersorai girang 
Dengan Bahasa seri pualam 
 
Aku bernyanyi mengayun padi 
memikul bulir memberat emas 
aku menghimbau burung bebas 
dengan Bahasa moyangku asli 
 
bukan hina bahasaku kini 
tidak kaku ia tersenyum 
hebat gembira ia menderum 
tangkas cekatan ia mencari 
 
O, saudara congkak mulia 
Melonjak khidmat Bahasa sana 
Memuji tinggi Bahasa orang 
Mari sertaku ke taman indah 
Membelai memupuk Bahasa kita 
Biar subur megah menjulang. 

(Pujangga Baru, April 1937) 
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LAMPIRAN  
 

 
Kamus Pepatah Indonesia Disusun oleh Pujangga Mozasa 

 
A B U  
1. Kalah jadi aba, menang jadi arang.  

Dalam suatu perkara atau perselisihan, kalah dan menang sama 
sadja, kedua belah pihak sama-sama merugi. 

2. Terpegang diabu hangat. 
Seseorang yang mengalami kecewa dalam suatu cita-cita atau 
pelajaran; baru saja dimulai sudah mendapat kesulitan.  

  
A D A  
3. Ketika ada jangan dimakan, telah habis (tiada) maka dimakan. 

Waktu ada pencaharian simpanan jangan diusik-usik; bila sudah 
tiada pencaharian lagi, baru simpanan dipakai.  

 
A D A T  
4. Adat hidup tolong-menolong, adat mati jenguk-menjenguk, adat 

dunia balas-membalas. Hendaklah kita bertolong-tolongan di 
dalam segala hal, susah senang jangan dibedakan.  

5. Adat muda menanggung rindu, adat tua menahan ragam.  
Orang muda biasa menanggung rindu, sedang orang tua 
menanggung bermacam-macam cobaan atau pengalaman dan 
penderitaan.  

6. Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung.  
Tiap-tiap pekerjaan ada aturan (adat) yang ditentukan untuknja, 
misalnja dalam berdjalan, duduk, berkata-kata dengan orang 
yang lebih tua dan lain-lain. 

 
A D U  
7. Mengadu ujung penjahit. 

a. Susah benar mencari penghidupan. 
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b. Dikatakan kepada pertukaran pikiran diantara dua orang yang 
sama-sama pandai.  

 
A I R  
8. Air besar batu bersibak. 

Apabila timbul sesuatu perselisihan yang besar, menjadi cerai 
berailah orang-orang yang berkaum keluarga ataupun 
bersahabat. 

9. Air yang dingin juga jang dapat memadamkan api. 
a. Perkataan yang lemah lembut jugalah yang dapat 

menghilangkan marah seseorang.  
b. Perkataan yang lemah lembut djugalah yang dapat 

menghilangkan iri hati atau dendam.  
10. Air yang tenang jangan disangka tiadaberbuaya.  

Orang yang tampaknja diam-diam, jangan hendak dipermudah-
mudah saja.  

11. Air mata djatuh ke perut.  
Kesedihan atau penderitaan yang amat sangat, yang diderita 
sendiri dengan penuh kesedihan.  

12. Air tenang menghanyutkan. 
Orang jang pendiam, tetapi dalam ilmu pengetahuannja.  

13. Air cucuran atap jatuhnja ke pelimbahan juga 
Kelakuan dan pembawaan orang tua menurun kepada anaknya.  

14. Tak air talang dipacung, tak emas bungkal diasah.  
Segala daya upaja dilakukan, supaya yang dimaksud dapat 
tercapai.  
Talang = sejenis buluh yang banjak mengandung air.  

15. Tambah air, tambah sagu.  
Jikalau berat pekerjaan ditambah, terus bertambah pula upahnja.  

16. Tak air hujan ditampung.  
Segala daya, upaya dilakukan orang, supaya yang dimaksud dapat 
tercapai.  

17. Air pun ada pasang surutnya, ia takkan pasang selalu, surut 
senantiasa.  
Untung dan nasib malang seseorang tidak tetap, selalu berganti-
ganti.  

18. Air diminum rasa duri", nasi dimakan rasa sekam.  
Orang jang sedang di dalam kesusahan—karena rindu atau 
karena sebab yang lain—sehingga tiada feniu makan minumnya. 
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19. Ada air ada ikan, ada padang ada befalang, ada batang cendawan 
tumbuh. 
a. 1.Di mana sekalipun kiia berada, akan ada juga rezeki kita. 
b. Tiap-tiap daerah masing-masing dengan adat istiadatnya. 

20. Adakah dari pada telaga yang jernih mengalir air yang keruh? 
Adakah dari mulut orang baik-baik akan keluar perkataan yang 
keji? 

21. Air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut.  
Kalau kita sudah hidup di negeri orang, adat istiadatnya 
hendaklah diturut pula.  
Di mana ranting dipatahi, di situ air disauk, di mana tanah dipijak.  
Di situ langit dijunjung.  
Di mana bumi dipijak, langit dijunjung, air disauk. ranting dipatah, 
di sana adat dipakai, lazim diturut.  
Semalam di bawah nyiur pinang orang, kata orang diturut. 
Masuk kandang kambing membebek, masuk kandang kerbau 
menguak. 

22. Bagai air titik ke batu.  
Lambat benar mengadjari orang jahat.  

23. Bagai menyurat di atas air.  
Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tak mungkin berhasil.  

24. Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat.  
Dalam permufakatan sekalian buah pikiran dapat 
dipertimbangkan dan disatukan, untuk menjadi kebaikan  

25. Buangkanlah air yang keruh, mengambil air yang jernih.  
Dikatakan kepada seseorang jang memulai kehidupan baru 
kembali.  

26. Bermain air basah, bermain api letup.  
a. setiap pekerjaan ada akibatnya.  
b. Orang yang melakukan sesuatu pekerjaan yang berbahaya 

atau pekerjaan yang jahat, tentu akan menanggung akibat 
perbuatannya.  

27. Bagai mencencang air.  
Mengerjakan pekerjaan yang sulit, yang tak mungkin akan 
berhasil. 

28. Ditetak air tak pulus.  
Orang yang berkaum keluarga, tidak akan cerai berai karena 
sesuatu perselisihan. 
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29. Melihat kilat air, saja sudah tahu pendayungmu. Melihat gerak-
gerik seseorang, orang yang telah tahu apa maksudnya yang 
tersembunyi.  

30. Menunggang (kan) air ke laut.  
Memberi pertolongan kepada orang yang tidak memerlukan 
pertolongan itu.  

31. Seperti air dalam kolam.  
Menunjukkan sikap dan tingkah laku seseorang yang sangat 
tenang.  

32. Seperti air di daun talas.  
Dikatakan kepada orang yang tidak tetap pendirian.  

  
A Y A M  
33. Ayam beroga itu, kalau diberi makan dipinggan mas sekalipun, ke 

hutan juga perginya. Orang dagang bagaimana sekalipun 
senangnya di negeri orang (asing), ingat juga ia akan negerinya 
sendiri.  
Ajam beroga = ajam hutan.  

34. Ajam ditambat disambar elang.  
Isteri seseorang atau anak gadis seseorang, dilarikan oleh orang 
yang lebih berkuasa.  

35. Ajam berinduk, sirih berjunjung.  
Tiap-tiap yang lemah haruslah beroleh bantuan untuk kebaikan 
hidupnja.  

36. Seperti anak ayam kehilangan induk.  
Dikatakan kepada orang yang menjadi susah, karena ditinggalkan 
oleh orang yang selamanya menolongnja.  

37. Seperti ayam gadis bertelur.  
Tiada tetap pikiran mengerjakan sesuatu, terkadang dikerjakan, 
terkadang tidak.  

38. Ayam putih terbang siang, hinggap pada kajumeranggas.  
Sesuatu perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang baik-baik 
dengan tiada sembunyi-sembunyi, segeralah akan diketahui 
orang banyak.  

39. Asalayam hendak kelesung, asaliti hendak ke pelimbahan.  
Tabiat yang dipusakai tiada akan berubah  

40. Bagai ayam di atas padi.  
Orang yang senang, tiada kuatir kekurangan sesuatu apa.  
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41. Ibarat ayam, tiada mengais tiada makan.  
Hal orang miskin, jika tiada bekerja tiada akan dapat makan.  

42. Seperti ayam pulang ke pautan.  
Sesuatu yang sudah pada tempatnya benar, tiada canggung lagi.  

43. Seperti ayam termakan rambut.  
Bunji nafas yang sesak, misalnja nafas orang yang sakit dada.  

44. Celaka malang berayam, padi masak makan ke hutan.  
Sesuatu yang sudah dengan susah pajah mengurusnya dan 
hampir akan beroleh hasilnja, tiba-tiba harus ditinggalkan karena 
sesuatu keadaan.  

 
A K A L  
45. Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba. Sesuatu kejadian 

tidaklah datang dengan sekaligus saja, tetapi dengan berangsur-
angsur.  

 
A K A R  
46. Bergantung pada akar lapuk.  

Mengharapkan pertolongan kepada seseorang yang tiada dapat 
menolong.  

 
AKU  
47. Aku alah engkau tak menang.  

Dikatakan kepada orang bodoh yang tengkar, yang tak mau kalah 
bicara.  

 
ALAH  
48. Alah membeli menang memakai.  

Walaupun sesuatu yang dibeli harganya agak mahal, tidak 
mengapa, asal yang dibeli itu baik mutunya, tahan lama dipakai.  

 
ANAK  
49. Anak baik menantu molek.  

Keuntungan yang diperoleh dengan berganda.  
50. Adakah anak harimau diberi daging    

Jika orang yang jahat yang berpengaruh diajar membuat yang 
tidak baik, kelak ia akan mencelakakan orang yang mengajarinya 
itu sendiri.  
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51. Kasih akan anak dipertangis, kasih akan bini ditinggal-tinggalkan.  
Jika sayang kepada anak ajarilah baik-baik walau dengan keras 
sekalipun, sayang kepada isteri carilah penghidupan yang layak 
walau mesti merantau ke negeri orang.  

52. Lihat anak, pandang menantu.  
Segala yang dikerdjakan hendaklah ditilik dari segala segi, agar 
sesuai keadaannya dengan yang diharapkan.  

53. Pukul anak, sindir menantu.  
Seseorang yang dicaci atau dikata-katai tetapi tujuan perbuatan 
itu kepada orang lain. 

54. Bagai menggantang anak ayam. 
a. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin akan 

berhasil. 
b. Mengerdjakan sesuatu pekerdjaan yang amat sulit  

 
ANJING  
55. Anjing menyalak tidak menggigit.  

Orang yang sering menggertak-gertak, biasanya tidak merugikan 
orang lain. 

56. Bagai anjing beranak enam.  
Sangat kurus dan pucat, dikatakan kepada perempuan yang baru 
bersalin.  

57. Bagai anjing tersepit di pagar.  
Dikatakan kepada seseorang yang sedang dalam kesusahan, apa 
yang dikerjakan serba salah.  

58. Bagai anjing menyalak di ekor gajah.  
Dikatakan kepada orang yang hina dan lemah, hendak melawan 
orang yang mulia dan berkuasa:  

59. Berapapun anjing menyalak, bukit bolehkah runtuh? 
Bagaimanapun perkataan orang jahat mencaci orang baik-baik, 
tiada akan mempan. 

60. Seperti anjing dengan kucing. 
Selalu berbantah, misalnja suami isteri.  

61. Seperti anjing memperebutkan tulang.  
Dikatakan kepada hal orang tamak yang memperebutkan harta.  
  

A N G A N  
62. Angan lalu paham tertumbuk.  

Kemauan ada, tetapi kesanggupan tak ada.  
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A N G I N  
63. Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam.  

Berita=berita yang ganjil itu tidak dapat dirahasiakan, kelak akan 
tersiar juga.  

64. Tahu di angin turun-naik.  
Orang yang pandai, tahu saja akan kesusahan atau kesenangan 
orang.  

65. Kemana angin yang deras, ke situ condongnya. Orang yang tiada 
tetap pendirian, hanja bergantung saja kepada orang yang akan 
menang atau kepada orang cerdik pandai.  

 
A N G U S  
66. Angus tiada berapi, karam tiada berair.  

Dikatakan kepada kesusahan dan penderitaan orang yang 
kematian.  

 
Antah  
67. Laksana antah lemukut, lapar sangat baru berguna. 

Sesuatu yang tiada. berharga dan kurang baik, tetapi kalau sudah 
kekurangan berguna juga.  

 
A N T A N. 
68. Canggung seperti antan dicungkilkan duri.  

Melakukan perbuatan yang sia-sia yang tidak mungkin akan 
berhasil.  

  
API. 
69. Api itu pada tatkala kecil jadi kawan, apabila besar jadi lawan.  

Orang jahat janganlah dipercaja, kejahatannya itu dari sedikit 
hendaklah lekas diperbaiki, agar jangan menjadi merajalela.  

70. Bagai api dengan asap.  
Menunjukkan hidup yang seiya sekata.  

71. Jauh panggang dari api.  
Sesuatu yang djauh dari yang sebenarnya.  
a. Jawab seseorang yang tiada tepat.  
b. Penawaran yang jauh di bawah harga.  

72. Seperti api makan lalang kering, tiada dapat dipadamkan lagi.  
Dikatakan kepada bahaya yang menimpa orang miskin dan 
lemah, tiada dapat dihindarkan lagi.  
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73. Seperti api makan sekam.  
a. Perbuatan jahat yang dipendam di dalam hati, tiada kentara 

kepada orang. 
b. Rindu dendam yang amat sangat didalam hati, membakar di 

dalam, keluar tak tampak, tetapi hati hancur remuk.  
74. Seperti meniup api di atas air.  

Dikatakan kepada orang yang sedang sakit, yang tak akan panjang 
umurnya lagi.  

  
A P U N G 
75. Terapung sama hanyut, terendam sama basah. Hidup yang 

semufakat.  
76. Laksana apung dipermainkan gelombang. Keadaan hidup yang 

sangat susah di negeri orang.  
  
A R A N G  
77. Arang habis besi binasa, tukang bekerja penat saja.  

Perbuatan atau usaha yang tidak memberi hasil, hanya 
mendatangkan rugi dan lelah semata-mata.  

78. Arang itu jika dibasuh dengan air mawar sekalipun, tiada akan 
putih.  
a. Orang yang bertabiat jahat, bagaimanapun atau sekalipun 

dinasihati, takkan berubah juga kelakuannya.  
b. 2. Orang yang dasarnja hina yang tidak dapat diubah lagi. 

79. Patah arang.  
Hal jang tak dapat didamaikan lagi.  

  
A S A M 
80. Asam di gunung garam di laut, berjumpa dalam belanga.  

Biarpun tempat berjauhan, kalau sudah ada pertemuan, bersua 
juga.  

  
ASAP  
81. Menggantang asap, mengukir langit.  

Perbuatan yang sia-sia atau angan-angan yang tak mungkin akan 
tercapai.  

82. Terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa tahu. 
Kesusahan seseorang djaranglah diperdulikan orang lain, karena 
tiada diketahui orang. 
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 A U R 
83. Bagai aur dengan tebing.  

a. Suami istri yang hidup dengan berkasih-kasihan.  
b. Orang yang bersahabat yang sangat teguh setianya. 

84. Bagai aur bergantung ketebing, bagai tebing bergantung ke aur.  
Dikatakan kepada hidup yang sangat sandar menyandar.  

  
AWAK  
85. Awak alah gelanggang usai.  

Malang benar, tak dapat diubah lagi keadaannya.  
Usai= selesai. 

86. Awak yang tiada pandai menari, dikatakan lantai terjungkat.  
Sebab tiada tahu berbuat sesuatu pekerjaan, dikatakan perkakas 
yang salah atau alat jang tiada lengkap.  

 
B A D A K  
87. Badak makan anak.  

Bapak (pemimpin) membuang anaknya (mengorbankan 
pengikutnya), oleh karena takut akan hilang kebesaran atau 
kemuliaannya.  

 
B A D A N 
88. Badan boleh dimiliki, hati tiada boleh dimiliki. Orang dapat 

diperintah atau disuruh, tetapi hatinja tidak dapat dikuasai.  
89. Bajang-bayang sepanjang badan.  

Sesuatunya hendaklah bersesuaian dengan keadaan diri sendiri.  
90. Biar badan penat asalkan hati suka.  

Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan dengan rela, melupakan lelah 
penat badan.  

91. Hantjur badan di kandung tanah, budi baik terkenang djua.  
Budi baik orang tiada akan dilupakan sampai mati.  

  
BADJAK 
92. Dahulu bajjak dari jawi.  

Pekerjaan jang dilakukan dengan tidak menurut aturan yang 
biasa; yang patut didahulukan dikebelakangkan, jang patut 
kemudian didahulukan.  
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B A J I  
93. Baji dahan membelah dahan.  

a. Seseorang yang sedang menghabiskan harta tuannya 
(madjikannja). 

b. Seseorang yang berbuat budi kepada orang besar atau orang 
kaya, padahal perbelanjaannja diperoleh dari tempat ia 
berbuat budi itu.  

 
B A J U  
94. Jangan mengukur baju orang dibadan sendiri.  

a. Janganlah kejahatan diri sendiri dijadikan untuk pengukur 
kejahatan orang lain.  

b. Janganlah derajat kita disamakan dengan deradjat orang lain.  
95. Sajang akan badju, badan binasa.  

Sebab. sayang akan kaum keluarga, ditahankan badan sengsara 
menguruskannja.  

96. Bagai memakai baju pinjaman.  
Sasuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan, tiada kena 
tampaknya.  

 
BAHASA  
97. Bahasa menunjukkan bangsa.  

a. Dari bahasa seseorang diketahui kebangsaannya.  
b. Budi bahasa yang halus menunjukkan orang keturunan baik-

baik, perangai serta tutur kata yang tiada senonoh, 
menundjukkan bukan orang baik-baik.  

  
B A H U  
98. Memikul ke bahu, menjundjung ke kepala.  

Mengerjakan sesuatu pekerjaan hendaklah menurut aturannya, 
supaja selamat.  

  
BAIK  
99. Jikalau tiada dapat dibaiki, jangan dipecahkan.  

Janganlah kita kusutkan sesuatu hal jang tak dapat kita 
selesaikan.  
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B A K A R  
100. Bakar tak berapi.  

Menaruh cinta (bercinta) yang berpura-pura saja.  
  
BALIK  
101. Di balik-balik bagai memanggang.  

Sesuatu perbuatan hendaklah dipikirkan masak-masak, agar 
jangan terjadi penyesalan kelak.  

  
B A M B U  
102. Seperti pohon bambu ditiup angin.  

Tampaknya lemah, tetapi tetap pada pendirian. Dikiaskan kepada 
orang yang sanggup menderita kesusahan dengan sabar dan jika 
kesusahan itu sudah berlalu, lalu keadaannya tegak seperti 
semula kembali.  

 
B A N G A U  
103. Bangau, bangau, minta aku leher; badak, badak, minta aku daging.  

Iri hati melihat kekayaan atau kelebihan seseorang.  
104. Berapa tingginya terbang bangau, akhirnya ia hinggap di belakang 

kerbau juga.  
Walau kemana jauh seseorang pergi merantau, akan kembali juga 
ia ke negerinja sendiri.  

  
B A NYAK  
105. Banyak habis, sedikit sedang.  

Dikatakan kepada sifat uang: banyak uang habis juga, sedikitpun 
cukup asal dipakai dengan hemat dan cermat.  

 
BARA 
106. Ibarat menggenggam bara, terasa panas (hangat) dilepaskan. 

Mengerjakan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh, terasa 
sukar/sulit dihentikan. 

107. Jejak bara.  
Sesuatu yang hamper-hampir sampai.  
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B A T A N G 
108. Mengangkat batang terendam.  

Mengangkat kembali nama baik seseorang atau satu keluarga, 
yang selama ini telah jatuh karena sesuatu hal.  

109. Sepuluh batang bertindih, yang dibawah juga yang terimpit.  
Jika terjadi sesuatu perselisihan atau sengketa dalam suatu 
perhelatan, orang yang empunya pekerdjaan jugalah yang akan 
menanggungkan akibatnya.  

  
B A T U 
110. Bagai mengungkit batu dibencah.  

Sangat enggan disuruh (diajak) mengerdjakan sesuatu 
pekerdjaan.  

  
B A U 
111. Bakar tak berbau.  

Tiada percaja kepada cerita orang.  
112. Tiada berbau telunjuk saya.  

Menyatakan tiada percaya kepada cerita orang.  
  
BAWANG 
113. Rusak bawang ditimpa jambak.  

Orang yang beroleh kesusahan karena kesalahan atau 
perbuatannya sendiri.  
jambak = 1. djambu.  

 = 2. berkas (ikatan) bawang.  
  
BE BAN  
114. Beban sudah dipintu.  

Dikatakan kepada ibu bapak yang mempunjai anak gadis yang 
sudah patut berumah tangga.  

115. Tak beban batu digalas.  
Dikatakan kepada seseorang yang mencampuri hal orang lain dan 
ia beroleh kesusahan karenanya.  

  
BELALANG  
116. Belalang dapat menuai.  

Beroleh keuntungan dengan tiada sengaja, ketika mengerjakan 
sesuatu pekerjaan!  
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BELANGA  
117. Mengail dalam belanga.  

a. Menipu kaum keluarga sendiri. 
b. Mengacau rumah tangga orang yang ditumpangi. 

  
B E L I U N G 
118. Bagai beliung dengan asahan.  

Kasih sajang yang amat sangat, misalnya kasih sayang suami 
isteri.'  

  
BELUT 
119. Seperti belut pulang ke lumpur.  

Seseorang yang telah kembali ke tempat asalnja, sukar ia akan 
pergi lagj.  

120. Licin bagai belut.  
Orang yang tiada mudah ditipu, cerdik dan waspada senantiasa.  

  
B E N A L U 
121. Alah limau oleh benalu.  

a. Seseorang yang disusahkan oleh orang yang menumpang 
kepadanya. 

b. Orang asal dikalahkan oleh orang yang mendatang. 
  
B E N A N G 
122. Menegakkan benang basah.  

Mempertahankan kebenaran suatu perbuatan atau perkataan, 
yang tiada akan dapat dipertahankan lagi.  

  
BENAR 
123. Berani karena benar, takut karena salah.  

Jika kita benar, kepada siapapun tiada akan takut, sebaliknya jika 
ada kesalahan, takut saja perasaan kita.  

  
BENIH 
124. Jika benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau.  

Yang berasal baik, kemana perginyapun akan baik juga jadinya.  
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B E R A N I  
125. Berani menjual, berani membeli.  

Berani berkata berani berbuat, berani menyuruh sanggup pula 
mengerjakan.  

  
B E R A S 
126. Tak beras antah dikisik.  

Apa sadja jang dapat dikerdjakan dilakukan, untuk 
menyampaikan maksud.  

  
BESI 
127. Memegang besi panas.  

Mengerjakan sesuatu pekerdjaan dengan keadaan ketakutan.  
128. Sedencing bagai besi, seciap bagai ayam.  

Sangat seiya sekata (berkaum keluarga, persahabatan, suami 
isteri).  

  
B E T U N G 
129. Betung ditanam aur tumbuh.  

Diharapkan akan beroleh untung, rupanya rugi yang diperoleh.  
130. Betung bulat tak bersegi, pipit jantan tak ber-sarang.  

Tidak ada jang menjadi pikiran, bebas dalam segala perbuatan, 
misalnja orang dagang dirantau.  

131. Bagai membelah betung.  
Pendirian atau perbuatan yang berat sebelah, sepihak ditolong, 
pihak lain disusahkan.  

 
B I A W A K. 
132. Bila pula biawak duduk.  

Sesuatu hal jang mustahil akan terjadi.  
  
B I J I  
133. Menanam biji di atas batu.  

Memberi nasihat kepada orang yang tiada memperdulikan 
nasihat itu.  
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B I D U K  
134. Biduk lalu kiambang betaut.  

Mencampuri hal orang yang berkaum keluarga; sesudah orang 
yang mencampuri hal itu pergi, orang yang berkaum keluarga fadi 
akan berbaik kembali.  

135. Seperti biduk dikajuh hilir.  
Menyuruh seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang 
memang sangat digemarinya.  

136. Tertumbuk biduk dikelokkan, tertumbuk kata dipikiri.  
Kalau telah salah mengerjakan sesuatu pekerjaan dan tidak dapat 
diteruskan lagi, hendaklah dipikirkan jalan lain.  

  
B I N G U N G 
137. Yang bingung makanan yang cerdik, yang tidur makanan yang 

jaga.  
Orang bodoh jadi korban orang pandai, yang lalai jadi korban 
orang yang selalu berhati-hati. 

  
B U A H 
138. Sebab buah dikenal pohonnya.  

Karena perkataan atau tingkah laku, seseorang dapat dikatakan 
baik atau jahatnya.  

 
B U A Y A  
139. Adakah buaya menolak bangkai?  

Seseorang yang jahat tidak akan dapat meninggalkan perbuatan 
yang sudah menjadi kebiasaannya. Bila ada kesempatan 
pekerdjaan itu tentu akan dikerdjakannya.  

140. Bergalah hilir tertawa buaya, bersuluh di bulan terang tertawa 
harimau.  
Segala perbuatan yang sia-sia akan ditertawakan oleh orang yang 
berakal.  

 
B U AT  
141. Berbuat baik pada-padai, berbuat, jahat jangan sekali.  

Jika berbuat baik kepada seseorang hendaklah ada juga batasnya 
supaya keadaan baik itu tetap keadaannya, sedang berbuat jahat 
janganlah sedikitpun dikejakan.  

 



__85__ 

B U B U R 
142. Makan bubur panas-panas.  

Selalu dengan terburu-buru mengerjakan sesuatu pekerjaan.  
 
BUDI  
143. Hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jua.  

Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang, walaupun kita 
telah lama meninggal dunia 144. Sebab budi boleh kedapatan. 
Kelakuan juga yang merusakkan diri sendiri.  

  
B U J A N G 
144. Bak bujang jolong berkeris.  

Orang miskin (kebanyakan) sangat sombong, karena dengan tiba-
tiba beroleh kemuliaan (kekayaan). 

  
B U J U R 
145. Terbujur lalu, terlintang patah.  

Yang sesuai dengan kemauan dan pendirian kita selamat, tidak 
diapa-apakan, sebaliknya yang menghalangi kemauan dan tujuan 
kita mungkin dihancurkan atau dibinasakan.  

  
B U K I T 
146. Bukit jadi paya, paya jadi bukit.  

Untung nasib manusia tiada tetap, tetapi ber-ubah-ubah.  
147. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. 

Sangat seia sekata (kaum keluarga, persahabatan, suami isteri). 
  
BUK U  
148. Bertemu ruas dengan buku.  

Orang (keadaan) yang bejumpa imbang.  
  
B U L A N  
149. Bagai bulan empat belas.  

Menyatakan elok wajah perempuan muda, bulat dan berseri-seri. 
150. Seperti bulan kesiangan.  

Pucat dan kusut saja, misalnya perempuan yang kurang tidur atau 
ada sesuatu hal yang menyusahkan hatinja.  

151. Seperti kejatuhan bulan.  
Beroleh untung (bahagia) yang luar biasa.  
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B U L A T 
152. Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan.  

Kalau kebulatan pendapat dan pikiran, sudah diperoleh, 
segalanya akan. berjalan dengan Iancar.  

  
B U L U  
153. Carik-carik bulu ayam, Iama-lama bercantum pula.  

Orang yang berkaum keluarga tidak akan menjadi cerai-berai 
karena sesuatu perselisihan.  

  
B U M I 
154. Bumi mana jang tiada kena hujan?  

Tiap-tiap manusia tentu ada juga sesekali berbuat kesalahan.  
155. Bagai bumi dengan langit.  

Dua keadaan yang jauh sekali berbeda sifatnya.  
 
B U N G A  
156. Bunga yang harum itu ada juga durinya.  

Nama yang baik dan masyhur itu mungkin ada juga sedikit 
celanya.  

157. Seperti bunga sedap dipakai layu dibuang.  
Di waktu baik dan sedang berguna saja dipakai, sesudah itu tiada 
diperdulikan lagi.  

158. Sebagai bunga ditimpa panas.  
Pucat dan kurus, dikatakan kepada perempuan yang baru 
sembuh dari sakit. 

159. Jauh bau bunga, dekat bau tahi.  
Orang, yang berkaum keluarga, jika berdekatan sering 
berbantahan, sedang kalau berjauhan sangat rindu merindukan.  

160. Di tempat bunga yang kembang, di sana kumbang yang banjak.  
Di mana ada berkumpul perempuan-perempuan cantik, akan 
banyaklah di situ berkumpul pemuda.  

  
BUNGKUK 
161. Bungkuk baru betul, buta baru celik.  

Hal orang yang hina dan papa, apabila beroleh. kemuliaan dan 
kesenangan sangatlah luar biasa keadaannya.  
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162. Takkan bungkuk sebab menyuruk.  
Tiada akan hina mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dianggap 
rendah, asal untuk menyampaikan sesuatu yang baik maksudnya.  

  
BU N Y I  
163. Bagai bunyi siamang kenyang.  

Sangat sedih tampaknya bila ditimpa sesuatu keadaan yang 
menyusahkan, tetapi sangat riang dan gembira benar tampak bila 
baik keadaannya.  

  
BURUNG  
164. Kuat burung karena sayap, kuat ketam karena sepit.  

Tiap-tiap orang ada tenaganya sendiri 
165. Membadai burung atas langit, merendah diharap jangan.  

Sesuatu jang sukar diperoleh janganlah diharapkan, sebab pasti 
tiada akan didapat.  

  
B U T A 
166. Orang buta diberi bersuluh.  

Hal nasihat atau pemberian kepada orang jang tiada 
mengindahkannja.  

  
DAGANGAN 
167. Dagangan bersambut yang didjualnya.  

Keterangan atau cerita orang Iain yang diceritakannja. bersambut 
= diambil dengan berhutang.  

  
D A GI N G  
168. Sebusuk-busuk daging dikincah dimakan juga, seharum-harum 

tulang dibuang.  
Bagaimana sekalipun kejahatan sanak saudara kita, takkan 
sampai hati menyalahkan atau mencelakakannya ; tetapi kalau 
orang lain mungkin lain keadaannya.  

  
D A L A M  
169. Dalam keajukan, dangkal keseberangan.  

a. Telah diketahui hati seseorang, terutama tentang maksudnya 
yang kurang baik.  

b. Ilmu seseorang yang disangka dalam, tetapi ternyata tidak.  
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170. Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa tahu. Sukar sekali 
mengetahui apa yang dipikirkan seseorang. 

  
D A R A.  
171. Bagai anak dara mabuk andam.  

Hal perempuan jang berbuat seolah-olah sangat sopan.  
 
D A R A H  
172. Berdarah putih.  

Orang keturunan orang berbangsa.  
 
D A T A N G 
173. Datang tak berdjemput, pulang tak berantar. Dikatakan pada 

waktu mengizinkan famu pulang dari rumah seseorang.  
  
D A U N 
174. Daunnya jatuh melayang, buahnya jatuh ke pangkal juga.  
 
D A W A T 
175. Ibarat dawat dengan kertas, bila boleh renggang terlepas? 

Peri hidup yang sangat berkasih-kasihan (suami istri).  
 
DEKAT 
176. Dekat boleh dipeganggakan, jauh boleh ditunjukkan. Kebenaran 

sesuatu perkara yang cukup dengan segala perkaranya. 
177. Dekat jelang-menjelang, jauh cinta-mencinta. 

Orang yang bersaudara atau bersahabat karib, tidak akan pernah 
lupa-melupakan.  

 
DIAM 
178. Bukannya diam penggali berkarat, melainkan diam ubi ada berisi.  

Diam orang pandai-berpikir atau merancang sesuatu, tetapi diam 
orang bodoh adalah sia-sia belaka.  

  
J A G A  
179. Lebihkan jaga dari pada tidur. Banyakkan hati-hati daripada 

berlalai.  
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JA GU N G 
180. Seperti pipit menelan jagung.  

Orang bawahan yang hendak menyamai hidup orang besar, tentu 
akan banjak beroleh kesusahan.  

  
J A L A  
181. Bagai menghela tali jala.  

Melakukan sesuatu pekerjaan dengan sangat hati-hati, agar 
jangan beroleh rugi.  

182. Siapa menjala siapa terjun.  
Siapa yang beringinkan sesuatu, dialah yang harus berusaha.  

  
JAL AN 
183. Jalan diasak orang lalu (orang peladang), cupak dipepat orang 

penggalas.  
Adat kebiasaan dalam suatu negeri (daerah) diubah oleh orang 
lain yang tinggal dalam negeri itu.  

184. Jalan raya titian batu. 
Adat dan kebiasaan yang kukuh, belum berubah-ubah 

185. Sekali jalan terkena, dua kali jalan tahu, tiga kali baru jera.  
Sebodoh=bodoh orang apabila ia terkena sekali tahulah ia, takkan 
mau ia terkena lain kali lagi.  

186. Sesat di udjung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalau ada kesalahan 
pada akhir permufakatan, baliklah kembali kepada permulaan 
persoalan, supaya diperoleh pertimbangan yang baik kembali.  

  
J A N J A N G  
187.  Tidak terlerai dengan janjang.  

Orang yang berkasih-kasihan yang tidak dapat dipisahkan, walau 
bagaimanapun diusahakan.  

  
 J A T U H 
188. Jatuh di atas tilam.  

Hal seseorang yang sangat mujur karena beroleh istri yang kaya.  
189. Jatuh diimpit tangga.  

Kemalangan yang datang dengan bertimpa-timpa.  
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J A U H 
190. Djauh berjalan banjak dilihat. Jika jauh perantauan, banyak 

pengalaman.  
191. Jauh di mata, di hati jangan.  

Walau telah berjauhan tempat, janganlah lupa melupakan.  
 
 J A U H A R I 
192. Jauhari juga yang mengenal manikam.  

Orang yang bijaksana juga yang dapat mengetahui; berguna atau 
tidaknya ilmu pengetahuan.  

  
J E M U R 
193. Jemur terkekar ayam tiba.  

Untung baik: baru saja dimulai berjualan orang pun datang 
membeli beramai-ramai.  

  
J E R A T 
194. Jerat semata bunda kandung.  

Anak tunggal yang amat disayangi ibu bapanya.  
195. Jerat tidak lupa akan balam, tetapi balam lupa akan jerat.  

Seseorang yang telah lupa akan bahaya yang mengancamnya, 
tetapi bahaya itu tetap selalu mengancam juga.  

196. Jerat serupa jerami, kiambang disangka gurun.  
Harus hati-hati dalam segala pekerjaan, karena kejahatan itu 
selalu disemukan orang.  

  
J U N G 
197. Sepuluh jung masuk labuhan, anjing bercawat ekor juga.  

Betapapun banyaknja datang kemajuan dan terjadi perubahan di 
dalam suatu: negeri, tetapi penduduknya dalam keadaan lama 
juga, tak ada perubahannya sedikitpun.  

  
DORONG  
198. Terdorongkaki badan binasa, terdorong lidah emas padahannya.  

Kalau perbuatan dan perkataan tiada diperhatikan, selalulah akan 
beroleh kesusahan.  
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DUDUK  
199. Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarah.  

Selalu waspada dan tetap bekerja dalam usaha yang berguna bagi 
diri sendiri. jarah = musuh.  

  
200. Duduk seperti kucing, melompat seperti harimau.  

Seseorang yang pendiam, bila berkata atau berbuat sesuatu, 
barulah tampak kecakapannya.  

  
201. Belum duduk hendak mengunjur.  

Menganggap sudah menguasai atau memiliki sesuatu, yang belum 
tentu dapat dikuasai atau dimiliki.  

  
D U N I A 
202. Dunia ini pindjam2an, achirat djuga achir kelaknja.  

Dunia ini hanja tempat singgah sementara sadja bagi hidup 
manusia, achirat djugalah tempat jang penghabisan.  

 
D U R I 
203. Seperti duri dalam daging.  

Sesuatu hal yang musykil terasa, tak mau hilang dari dalam hati, 
bila teringat terasa sakitnya.  

 
 D U R I A N 
204. Mendapat durian runtuh.  

Beroleh untung dengan tiada bersusah payah.  
 
D U S U N  
205. Jikalau karena sebuah dusun maka binasa negeri, haruslah dusun 

itu dibuangkan.  
Jikalau karena seorang orang datang(dagang) kacau balau 
keadaan sebuah kampung(daerah), hendaklah orang yang 
membuat kacau itu dikeluarkan dari sana  

 
E L A N G 
206. Seperti elang menyongsong angin.  

Pendekar yang hebat langkah dan gerak-geriknya.  
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E M A S 
207. Seperti emas yang sudah tersepuh.  

Perempuan yang cantik, kulitnya putih kuning.  
208. Kalau ada beremas, hidup, tiada beremas, mati. Jika ada uang 

(pencaharian) tiadalah akan susah kehidupan. •  
 
EMBCANG  
209. Embacang buruk kulit.  

Tampaknya bodoh, tetapi pandai.  
 
EM BUN  
210. Seperti embun di atas daun. Tiada tetap pendirian. 
211. Seperti embun diudjung rumput.  

Kasih sayang jang tiada tetap, datang kesenangan hilanglah Liiat;  
  
EMPANG.  
212. Empang sampai ke seberang, dinding sampai ke langit.  

a. Larangan atau perintah yang tiada dapat dibantah sedikitpun. 
b. Sengketa yang telah sangat serius, sehingga tiada dapat 

berbaik lagi selamanya.  
  
E M P E D U 
213. Bagai empedu lekat di hati.  

Kasih sayang yang amat sangat, misalnja suami isteri:  
  
E N A U 
214. Mati enau tinggal di rimba.  

Jika orang hina meninggal, namanya tiada akan kedengaran 
disebut orang lagi.  

  
ENGGAN 
215. Enggang seribu daya, mau sepatah kata.  

Orang yang banyak cakap dan alasan tentulah tiada mau, orang 
yang mau cukup menjawab dengan sepatah kata saja.  

  
ENGGANG  
216. Enggang apa kepada enggang, orang apa kepada orang. 

Senang atau susah kita, kita sendiri yang menanggungkannya, 
orang lain begitu juga, masing-masing dengan halnya sendiri. 
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217. Yang engga ngitu sama enggang juga dan yang pipit itu sama pipit 
juga.  
Perjodohan selalu dilangsungkan kepada yang sama derajat atau 
keadaannya juga.  

  
E R U  
218. Seperti pucuk eru. Tiada tetap pendirian.  
  
E S A 
219. Berbilang dari esa, mengaji dari alif.  

Sekalian pekerjaan hendaklah dikerjakan dengan beraturan, dari 
yang mudah kepada yang sukar.  
  

 G A B A K 
220. Gabak di hulu tanda kan hujan, cewang dilangit tanda kan panas.  

Sesuatu pertandaan yang menundjukkan hal yang bakal datang 
(terjadi), sebab itu hendaklah ingat lebih dahulu.  
gabak = awan mendung mengandung hujan. cewang = langit jang 
cerah.  

  
G A D A I 
221. Gadai tersorong kepadjak, sehari sebulan juga.  

a. Pekerdjaan yang sudah terlanjur (tak dapat ditarik kembali. 
b. 2.Keuntungan yang telah jatuh ke tangan orang lain, tak dapat 

direbut lagi. 
pajak= pajak gadai. 

  
G A D I N G.  
222. Baru dapat gading bertuah, terbuang tanduk kerbau mati.  

Setelah dapat yang baik, lupa kepada yang buruk, yang dahulu 
dipergunakan.  

  
G AD I S 
223. Bak gadis jolong bersubang.  

Orang miskin (kebanjakan) sombong karena dengan tiba-tiba 
beroleh kemuliaan (kekajaan). 
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GAJAH  
224. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.  

Orang besar-besar yang berselisih, orang bawahan yang beroleh 
kesusahan.  

225. Gajah dialahkan oleh pelanduk.  
a. Orang yang berkuasa dikalahkan oleh orang yang lemah tetapi 

cerdik. 
b. Orang kebanyakan beristrikan orang bangsawan.  

  
226. Gajah mati karena gadingnya.  

Beroleh bencana karena kelebihan diri sendiri.  
227. Kalau gajah hendaklah dipandang gadingnya, kalau Harimau 

hendaklah dipandang belangnja.  
Janganlah hanja suka dengar-dengaran saja tentang sesuatu, 
periksalah dengan sungguh-sungguh, agar sesuai dengan keadaan 
dan kenyataan.  

228. Bagai anjing menyalak di ekor gadjah.  
Orang yang hina dan lemah, hendak melawan orang yang mulia 
dan berkuasa.  

  
G A H A R U 
229. Sudah gaharu cendana pula.  

Bertanyakan sesuatu yang sudah memang diketahui.  
  
G A YU N G  
230. Gayung bersambut, kata berjawab.  

Perkataan atau pertanyaan orang, langsung dijawab dengan 
segera.  

  
GARAM  
231. Garam jatuh ke air.  

Memberi nasi: kepada orang yang suka menerimanya, menjadi 
berhargalah nasihat itu.  

232. Garam di laut asam di gunung, dalam belanga bertemu juga.  
Biarpun tempat berjauhan, kalau ada pertemuan (jodoh) akan 
menjadi suami istri juga.  

233. Membuang garam ke laut.  
Berbuat budi kepada orang yang tidak memerlukan pertolongan.  
Menunggangkan air ke laut.  
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234. Sayang garam sececah busuk kerbau seekor.  
Karena takut rugi sedikit, lalu jadi rugi banjak.  
Takut titik lalu tumpah. 

235. Memperhujankan garam sendiri.  
Mentjeriterakan aib sendiri atau keluarga sendiri kepada orang 
lain.  

  
GARUDA 
236. Seperti negeri dialahkan garuda.  

Kampung atau daerah yang menjadi sunyi, karena sesuatu hal.  
  
G A T A L 
237. Kini gatal besok digaru.  

Keinginan atau permintaan yang terlambat dikabulkan atau 
dipenuhi.  

  
G E L E G A R 
238. Bagai gelegar buluh.  

Orang yang besar cakap, tetapi tiada berpengalaman.  
  
GEMUK  
239. Gemuk membuang lemak, cerdik membuang kawan.  

Orang yang tiada mau menolong keluarganya, walaupun 
keadaannya baik.  

  
G ENDAN G. 
240. Bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya. Bagaimana 

perbuatan atau perkataan, begitu pulalah balasannja.  
 
G E T A H 
241. Bagai getah dibawa ke lalang.  

Orang pandai tetapi penipu, tidak ada orang yang tiada ditipu dan 
dibelitnya, sekalian yang bergaul dengan dia kena belaka.  

242. Kalau getah meleleh, kalau daun melayang. Kasih sajang yang 
tiada sama: kasih kepada anak kandung tentu berbeda dengan 
kasih kepada anak saudara.  
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G U G U R 
243. Bunga gugur, putik punggugur, tua gugur, masak pun gugur.  

Sekalian yang bernyawa akan mati juga, entah di waktu kecil atau 
muda, mungkin di waktu dewasa atau tua.  

  
G U L A 
244. Hitam-hitam gula Jawa, walau hitam manis jua. Dikatakan kepada 

perempuan yang kulitnya hitam, tetapi manis tampaknya.  
  
G U N T I N G  
245. Seperti gunting makan di ujung.  

a. Tajam perkataan orang pandai tiada nyata, sebab pandainya 
mengatakan. 

b. Seseorang yang tidak diduga, yang dengan halus dan 
sembunyi, melakukan perbuatan jahatnya.  

  
G U N U N G.  
246. Gunung juga yang diledjang panas.  

Dikatakan kepada orang yang telah pernah berbuat kesalahan, 
apabila ada terjadi kesalahan yang seperti itu lagi, dia juga yang 
dituduh orang.  

247. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.  
Tiada berdaya untuk mencapai cita-cita atau sesuatu yang 
diharapkan.  

248. Tak ada gunung yang tinggi yang tiada dapat didaki, tak ada lurah 
yang dalam yang tak dapat dituruni.  
Sekalian usaha pasti akan berhasil, asal dikerjakan dengan 
sungguh-sungguh dan dengan kemauan yang keras.  

  
GURU 
249. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi.  

Jika belajar tanggung-tanggung, tentu tiada akan ada faedahnja. 
Sekurang-kurangnya jika SD. tamatkanlah SD dengan baik. Bila di 
SMP. jangan mundur sebelum mendapat ijazah SMP, begitu pula 
jika bersekolah yang lebih tinggi.  
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G U R U H 
250. Tak ada guruh pada orang pekak, tak ada kilat pada orang buta.  

Orang bodoh tiada akan mengerti arti (maksud) perkataan kias 
atau sindiran. 

  
HANGAT.  
251. Hangat-hangat tahi ayam.  

Kurang kuat kemauan, mula-mula rajin dengan bersungguh-
sungguh, tetapi tak lama kemudian sudah malas dan jemu.  

  
HANYUT  
252. Terapung sama hanyut, terendam sama basah. Hidup dengan 

semufakat dan seia sekata.  
 
H AR I 
253. Hari baik dibuang-buang, hari buruk dikedjar-kejar.  

Waktu yang baik dan berguna untuk mengerjakan sesuatu 
pekerjaan, dibiarkan berlalu saja, sesudah itu barulah bekerja 
dengan terburu-buru.  

  
HARIMAU 
254. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan 

gading, manusia mati meninggalkan nama.  
Orang besar dan orang ternama bila telah mati, perbuatannya 
yang baik tetap dikenang orang.  

255. Duduk seperti kucing, melompat seperti harimau.  
Orang yang pendiam apabila berkata atau berbuat sesuatu, baru 
tampak kecakapannya.  

256. Seperti Harimau menunjukkan belangnya.  
Perkataan (kelakuan) sendiri juga yang menunjukkan jahat baik 
seseorang.  

257. Seperti harimau menyembunyikan kuku.  
Orang yang berpengetahuan selalu menyembunyikan 
pengetahuannya, dengan merupakan diri seperti orang bodoh.  

258. Mengajar anak harimau.  
Mengajar anak orang pandai, lekas benar pandainya.  
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H AS T A 
259. Yang sehasta takkan jadi sedepa.  

Kalau nasib sudah tak ada, bagaimanapun berusaha tidak akan 
mendapat kesenangan.  

 
HAT I  
260. Hati gatal mata digaru.  

Dikatakan kepada seseorang yang tiada dapat mengerjakan 
sesuatu pekerjaan, karena kurang kepandaiannya, sedang ia 
sangat ingin benar hendak mengerjakan pekerjaan itu, lalu 
bermacam-macamlah perkataan atau tingkah lakunya untuk 
menghilangkan kecewa hatinya.  

261. Ikut hati mati, ikut rasa binasa.  
Orang yang semata-mata hanya menurutkan nafsunya, kelak akan 
beroleh kesusahan. 

262. Terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa tahu.  
Kesusahan seseorang jarang diperdulikan orang lain, karena 
tiada yang mengetahuinya.  

 
HEMAT 
263. Hemat pangkal kaya, sia-sia utang tumbuh.  

Jika hendak kaya hendaklah hemat, jangan suka berutang di 
mana-mana.  

  
H I D U N G 
264. Hidung dicium, pipi digigit.  

Menyembunjikan perbuatan jahat dengan perbuatan baik.  
265. Potong hidung rusak muka.  

Siapa jang berbuat cedera kepada kaum keluarganya, ia pun turut 
juga beroleh malu.  

  
H I D U P.  
266. Hidup sandar-menyandar.  

Dikatakan kepada suami isteri jang hidup dengan berkasih-
kasihan.  

  
 
 
 



__99__ 

HI T A M.  
267. Hitam mata itu manakan boleh bercerai dengan putihnya.  

Orang yang sayang menyayangi tak dapat dipisahkan oleh orang 
lain.  

268. Hitam, hitam kereta api, putih, pulih kapur sirih:  
Yang buruk rupanya kadang-kadang tinggi harganya, sedang yang 
tampaknya indah tidak selamanya bernilai tinggi. 

 
H U J AN 
269. Hujan Berbalik ke langit.  

a. Orang yang berkuasa meminta pertolongan kepada orang 
bawahan. 

b. Orang pandai yang bertanyakan sesuatu kepada orang yang 
bodoh.  

270. Selama hujan akan panas.  
Tidak akan selamanya seseorang menderita, kelak akan senang 
juga.  

271. Bagai hujan jatuh ke pasir.  
Tiada kelihatan budi baik seseorang kepada orang yang tiada tahu 
membalas guna.  

 
 H U L U.  
272. Orang terpegang pada huluyja, awak terpegang pada matanya.  

Dalam suatu perkara, orang yang dihadapi (yang dilawan 
perkara) lebih kuat kedudukannya daripada kita.  

 
IB U 
273. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalah 

(penggalan). 
Sajang ibu kepada anak tiada akan putus-putusnya, tetapi sayang 
anak kepada ibu terkadang sedikit sekali. 

  
IKHTIAR 
274. Ikhtiar menjalani, untung (nasib) menyudahi. 

Berusaha dan bekerjalah, bagaimana hasilnya terserah kepada 
takdir (Tuhan). 
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IK A N 
275. Ikan terkilat jaia tiba.  

Orang yang arif bidjaksana, baru saja didengarnya akhir 
perkataan orang, ia sudah bersedia dengan jawabnya.  

276. Seperti ikan dalam belanga.  
Sesuatu jang telah pasti menjadi hak atau dalam kekuasaan 
seseorang. 

277. Seperti Ikan dalam belat. Sudah kehilangan akal dan putus asa. 
 
ILMU  
278. Ilmu yang tiada dengan amal itu seperti pohon kayu yang tiada 

berbuah. 
Sia-sialah ilmu pengetahuan yang tiada dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

279. Bagai menunjukkan ilmu kepada orang yang menetek. 
a. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tak ada gunanya. 
b. Menundjukkan kepandaian kepada yang tidak pada 

tempatnya, akan tiadah faedahnya. 
  
I N A I 
280. Bagai inai dengan kuku.  

 Menunjukkan hidup yang seia sekata.  
  
I N DA H  
281. Indah kabar dari rupa.  

Yang diceritakan (kedengaran) berlebih-lebihan dari keadaan 
yang sebenarnya. 

  
I N G A T  
282. Ingat-ingat yang di atas, yang dibawah akan menimpa.  

Orang besar atau orang mulia, hendaklah hati-hati menjalankan 
kewajiban, hingga orang bawahan tidak menyusahkan atau 
mencelakakannya.  

  
I N T A N 
283. Jikalau intan itu keluar dari mulut anjing sekalipun, bernama 

intan juga.  
Perkataan yang baik walau berasal dari orang yang hina 
sekalipun, tetap tinggi juga nilainya.  
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I R I N G 
284. Seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut.  

Hal beberapa orang yang mengeluarkan pendapat atau buah 
pikiran yang berbeda, tetapi maksud dan tujuannya sama belaka:  

 
IRIS  
285. Bagai diiris dengan sembilu.  

Hati yang sangat sedih karena perkataan atau perbuatan orang.  
  
I T IK  
286. Seperti itik mendengarkan guntur.  

Berharapkan sesuatu keuntungan yang sangat digemari tetapi 
belum pasti akan diperoleh.  

287. Bagai itik pulang petang.  
Gaya jalan seseorang yang sangat gemuk, lambat dan lamban 
rupanya.  

  
KAJI  
288. Lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena diturut.  

Kepandaian yang makin lama makin baik, karena selalu 
dipakaikan.  

KAIL  
289. Kail sebentuk umpannya seekor,sekali putus sehari berhanyut.  

Sekali saja merugi, lalu habis segala pengharapan; dikatakan 
kepada orang berniaga yang tiada cukup modalnya  

290. Kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga.  
Bila ilmu pengetahuan kita hanja sedikit, tak usah dicoba-coba 
mengerjakan pekerjaan yang besar, sebab pastilah akan kecewa 
kelak.  

  
K A I N  
291. Kain jadi basahan.  

a. Orang besar yang telah turun martabatnya.  
b. 2 Orang kaya telah jatuh miskin.  

292. Kain sehelai berganti-ganti.  
Menyatakan kemiskinan yang amat sangat dua orang suami isteri.  

293. Disambar kain maka duduk, mengais baru makan.  
Menundjukkan kehidupan jang sangat miskin.  
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294. Seperi menghasta kain sarung.  
Sesuatu yang tiada berkesudahan, berbalik-balik di situ juga.  

  
K AYU 
295. Besar kayu besar bahannya.  

Apabila besar pendapatan atau pencaharian seseorang, besar 
pulalah pengeluarannya.  

296. Di mana kayu bengkok, disanalah musang meniti. 
Di tempat yang orangnya lalai, disitulah pencuri melantaskan 
maksudnya.  

 
K A M B I N G 
297. Bagai kambing dihalau ke air.  

Orang yang enggan disuruh mengerjakan sesuatu pekerjaan.  
Bagai kambing dimandikan pagi.  
Bagai kambing diseret ke air.  
Bagai mengungkit baju di bencah. Bagai minum air bercacing.  

  
K A N D A N G  
298. Memperlapang kandang musang, mempersempit kandang ayam.  

Memberi kesempatan kepada orang yang mendatangkan 
kejahatan, serta tiada melindungi orang yang beroleh kesusahan.  

  
K A P A L 
299. Kapal satu nakhoda dua.  

Sesuatu pekerjaan yang dikepalai oleh dua orang, biasanya 
kurang baik hasilnya.  

300. Kapal besar ditunda jongkong.  
Orang besar (bangsawan) menurut perintah orang bawahan.  

301. Besar kapal besar gelombang.  
Makin tinggi derajat atau besar perusahaan, makin banjak 
bencana (kerugian) yang mesti dihadapi.  

  
K A P A S  
302. Seperti kapas dibusur.  

Sangat putih bersih (misalnya uban seseorang).  
303. Untung bagai untung kapas.  

Seseorang yang banyak benar penanggungannya.  
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K A R A M 
304. Orang karam di laut, aku karam di darat.  

Beroleh susah atau rugi, di tempat yang tiada mungkin akan 
beroleh kesusahan atau kerugian.  

  
K A T A  
305. Jikalau sudah dikatakan, hendaklah dikotakan.  

Yang sudah disebut atau dijanjikan, hendaklah diperbuat 
(dipraktikkan), jangan hanja di mulut saja.  

306. Sepatah kata di depan, lebih berharga dari dua kata kemudian.  
Nasihat (petunjuk) yang diberikan sebelum kita memulai sesuatu 
pekerjaan, lebih tinggi nilainya daripada nasihat yang diberikan 
sesudah seseorang gagal (celaka) dalam pekerjaannya.  

307. Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat.  
Dalam mufakat sekalian buah pikiran dapat disatukan, untuk 
menjadi kebaikan bersama.  

  
K A TA K  
308. Katak hendak menjadi lembu.  

Hendak meniru-niru perbuatan orang kaya atau orang mulia, 
tentu menjadi rusak binasa karenanya.  

309. Seperti katak di bawah tempurung.  
Seseorang yang sangat picik pengetahuan dan sedikit 
pengalaman, menyangka bahwa keadaan dirinya dan alam 
sekelilingnyalah yang sebaik-baik keadaan.  

  
K A C A N G  
310. Panas hari lupa kacang akan kulitnya.  

Seseorang yang setelah senang atau beroleh kemuliaan, lalu lupa 
akan kesusahan atau orang yang menolongnya di waktu susah 
dahulu.  
 

K A W I N  
311. Kalau kawin ke Batubara, kalau mati ke Melaka.  

Hendak mencari yang enak dan senang saja.  
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K E B A T 
312. Mengebat erat membuhul mati.  

Menetapkan sesuatu peraturan yang tidak dapat diganggu gugat 
lagi, misalnya dalam hal membuat surat perjanjian.  

  
KEDEMPUNG 
313. Laksana buah kedempung, di luar berisi di dalam kosong.  

Besar cakap, tetapi tiada berilmu pengetahuan.  
  
K E J A R  
314. Yang dikejar tiada dapat yang dikandung berceceran.  

Yang diharap-harapkan tiada diperoleh, yang ada pada kita 
menjadi habis pula.  

 
K E L A P A  
315. Memagar kelapa condong, buahnya jatuh ke ladang orang.  

Kita yang memelihara bersusah payah, orang lain yang mendapat 
hasilnya.  

316. Mumbang runtuh, kelapa runtuh.  
Manusia akan mati juga, baik muda ataupun tua.  
Mumbang jatuh kelapa jatuh.  

  
K E L E D A I 
317. Keledai hendak dijadikan kuda.  

Orang bodoh yang hendak disamakan dengan orang yang pintar.  
  
K E M U D I 
318. Patah kemudi dengan ebamnya.  

Putus asa dalam kesusahan karena sesuatu yang tiada dapat 
diperbaiki lagi.  
Ebam = sumbu.  

  
K E N A 
319. Ingat sebelum kena, hemat sebelum habis.  

Hati-hati dalam pekerjaan agar jangan beroleh bahaya, hendaklah 
hemat sebelum harta sempat habis  
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K E P A YA N G 
320. Bak membelah kepayang muda, dimakan mabuk dicampak 

sayang.  
Sesuatu yang disayangi tetapi merusakkan, hendak dibuang tak 
sampai hati, ditaruh terus barbahaya.  

  
K E P A L 
321. Sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut.  

a. Yang sedikit dihargakan dengan amat sangat, misalnya nasihat 
atau pemberian. 

b. Hal kecil dibesar-besarkan. 
 
K E R A  
322. Seperti kera kena belacan.  

Gelisah, tidak tahu apa yang hendak dikerjakan, karena sesuatu 
hal yang menimpa diri.  

  
K E R A K 
323. Keras-keras kerak.  

Mula-mula keras, sesudah mendengar perkataan orang, lalu; 
lunak saja.  

  
K E R A K A P  
324. Bagai kerakap di atas batu, hidup enggan mati tak mau.  

a. Kehidupan yang sangat melarat dan miskin.  
b. Hal seseorang yang telah lama mengidapkan sesuatu penyakit.  

  
K E R B A U 
325. Seperti kerbau tersepit leher, dihela tanduk sudah panjang, 

dilalukan badan sudah besar Telah terdorong (telanjur) 
mengerdjakan sesuatu pekerjaan, mulanya disangka baik, tetapi 
ternjata menjadi penyesalan; melepaskan diri susah benar.  

326. Seperti kerbau dicucuk hidung.  
Menunjukkan kebodohan orang yang bebal, menurut saja apa 
yang dikatakan orang.  

327. Laksana kerbau, dimana rumput hidjau di sana terkam.  
Orang yang tiada mengindahkan bahaya jika telah melihat 
sesuatu keuntungan.  
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328. Bagai kerbau runcing tanduk.  
Orang jahat yang sudah terkenal kejahatannja.  

329. Menghambat kerbau melabuh.  
Menghalangi pekerjaan seseorang yang bakal mendatangkan 
keuntungan: untuk kesenangan baginya. 
Melabun = beranak. 

 
K E R D J A. 
330. Sedikit kerja banyak berantun. 

Pemalas, melebihkan diri dalam bersenang-senang dan tidak ada 
bekerja. 
Berantun = berhias. 

 
K E S A T 
331. Kesat-kesat daun pimping.  

Orang jang nampaknja iemah, tetapi dapat cjuga ber- 
bua'i kasar, tak mudah orang berbua' djshat kepadanja.  

 
KESTURI 
332. Kesturi mati karena baunja.  

Beroleh bentjana kerena kelebihan diri sendiri.  
 
KECEK  
333. Kecek bagai ketiak ular.  

Perkataan jang tiada berhenti-henti, sambung-bersambung sadja. 
(ular tiada berketiak, badannja lurus sadja).  

 
K I j A N G 
334. Umpama kijang dirantai dongan rantai emas, djika Iepas lari 

djuga ia kehutan.  
a. Bagaimana sekalipun senang sesorang dirantau orang, ingat 

djuga ia akan negerinja sendiri.  
b. Orang jang memang berwatak djahat, bagaimanapun dididik ia 

menjadi djahat djuga. 
335. Seperti kijang lepas ke rimba.  

Orang yang telah kembali ke tempat asalnya, sukar akan pergi 
lagi.  
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K I N A N T A N  
336. Bagai kinantan hilang taji.  

Orang kaya, orang pandai atau orang mulia, yang sudah hilang 
penghargaan orang kepadanya.  

  
K O D O K 
337. Laksana kodok dapat bunga sekuntum.  

Tiada berguna sesuatu perolehan yang mulia kepada orang yang 
tiada mengenal nilainja.  

  
KOPI. 
338. Dapat kopi pahit.  

Mendapat peringatan yang keras.  
  
K U A H  
339. Kuah tertunggang ke nasi. 

Anak bakal dikawinkan juga kepada kemanakan (lazim adat di 
Minangkabau). 

  
K U A U 
340. Setengah bagai bunyi Kuau, setengah bagai bunyi Enggang.  

Pendapat atau pikiran orang banyak bermacam-macam, harus 
hati-hati menerimanya.  

K U D A  
341. Seperti kuda lepas dari pingitan.  

Amat girang, sebab bebas dari suatu larangan atau pekerjaan 
yang mengesalkan hati.  

  
K U D I S  
342. Kudis menjadi tukak.  

Hal kecil jadi besar, karena kelalaian selama ini atau karena tidak 
lekas diselesaikan  

 
K U K U 
343. Bagai kuku dengan daging  

Kasih sayang yang amat sangat (suami istri)  
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K U K U R  
344. Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa.  

Orang yang hanya pandai bercakap saja dengan tidak berpikir-
pikir, orang lain yang akan menanggungkan rugi atau susahnya.  

  
K U L I T 
345. Tebal kulit muka. Orang yang tiada tahu malu  
  
K U MAN.  
346. Seekor kuman di benua Cina dapat dilihat, tetapi gajah bertengger 

di batang hidung tiada sadar.  
Kesalahan orang lain yang sedikit tampak, tetapi kesalahan 
sendiri yang besar tiada disadari.  

  
K U M B A N G,  
347. Bagai kumbang putus tali,  

Sesuatu yang amat: cepat jalannya, misalnya Iari kuda lumba.  
 
K U N J I T.  
348. Bagai kunyit dengan kapur.  

Hal yang lekas sekali sesuai, misalnja dua benda cepat sekali 
bercampur.  

  
K U S U T.  
349. Tak ada kusut yang tak selesai, tak ada kerja yang tiada jernih.  

Sekalian perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan damai.  
  
KUCING.  
350. Bagai kucing lepas senja.  

Sukar benar mencarinya, misalnja pemuda yang sedang berjalan 
malam.  

  
351. Bagai kucing kehilangan anak.  

Dalam keadaan bingung tidak tentu apa yang hendak dikerjakan.  
  
352. Bagai kucing dibawakan lidi.  

Sangat ketakutan, misalnya seorang anak terhadap ayahnya yang 
pemarah.  
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353. Duduk seperti kucing, melompat seperti harimau.  
Orang yang pendiam apabila berkata atau berbuat sesuatu, 
barulah ternyata/terbukti kecakapannya.  

  
KUTU  
354. Bagai mencari kutu dalam ijuk. 

a. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tiada mungkin akan 
berhasil. 

b. Mengerjakan pekerjaan yang sangat sulit. 
  
LAB A  
355. Kalau laba bercikun-cikun, buruk diberitahu orang.  

Orang yang tamak jika beroleh untung diam saja, tetapi bila 
merugi atau beroleh kecelakaan tahu meminta tolong kepada 
orang.  
bercikun-cikun = bersembunji-sembunyi.  

  
LAB AH-LABA H 
356. Seperti Iabah-labah cinta kepada telurnya. Kasih sayang yang 

amat sangat.  
  
L A D A N G  
357. Merentak di ladang orang.  

Bersuka-suka dengan memakan atau memakai harta milik orang.  
 
LADING  
358. Lading tajam sebelah.  

Orang tamak hanya suka menerima pemberian orang saja, 
memberi kepada orang jauh sekali.  

  
L A YA R.  
359. Berlayar di atas angin.  

Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan dibiajai oleh orang lain.  
 
LALANG 
360. Lalang yang terbakar,secerek menumpang mati.  

Seseorang yang terlibat dalam kesalahan orang Iain, padahal ia 
tiada bersalah sedikit juga.  
secerek = nama tumbuh-tumbuhan, daunnya untuk obat.  
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361. Dimana lalang habis, disitu api padam. Hal orang dagang, dimana 
bumi memanggilnja ningqal), disitulah ia berkubur.  

  
L A M P U 
362. Seperti lampu kekurangan minyak.  

Hidup seseorang yang amat melarat, makin lama makin susah.  
  
L A N D A S A N 
363. Mencencang berlandasan, melompat berpuan.  

Hendaklah cukup uang atau bahan dalam mengerjakan sesuatu 
pekerjaan, agar jangan rugi dan sia-sia.  

  
LANG  
364. Di tempat tiada lang, kata belalang, akulah lang Di tempat atau 

pada kumpulan orang yang tiada pandai alias orang bodoh pun 
mengaku dirinyalah pandai.  

  
L A N G A U 
365. Bagai langau di ekor gajah.  

Selalu menurutkan saja kemauan orang besar atau orang pandai. 
 
LAN GIT 
366. Kalau langit hendak menimpa bumi, bolehkah ditahan dengan 

telunjuk?  
Orang kecil tiada dapat menolak kehendak atau aniaya orang-
orang besar. 
Bertolak dari pepatah. 

367. Ke langil tak sampai, ke bumi tak nyata.  
a. Kepandaian atau ilmu seseorang yang serba tanggung. 
b. Pekerdjaan yang ditinggalkan terbengkalai, tidak dihiraukan 

lagi.  
368. Di mana tanah dipijak di situ langit di junjung.  

Hendaklah kita menurut adat istiadat negeri yang kita tempati.  
  
LA N G K A H 
369. Langkahnya sumbang, kelakuan yang tiada senonoh.  
370. Kalau Langkah sudah terlangkahkan, berpantang dihela surut.  

Bila telah dimulai mengerjakan sesuatu pekerdjaan, janganlah 
dihentikan sebelum selesai.  
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 LA N C U N G 
371. Sekali lancing ke ujian, seumur hidup orang tak percaja.  

Sekali ketahuan kelakuan buruk, selama hidup tidak dipercaya 
orang lagi.  

  
LA U T 
372. Laut mana tak berombak, bumi mana tak ditimpa hujan.  

Sekalian manusia sekali-kali ada juga berbuat kesalahan.  
373. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Apa yang terpikir 

di dalam hati seseorang, sukar orang mengetahuinya.  
374. Merenangi laut lepas.  

Pergi ke negeri lain dengan tiada tentu tujuan.  
375. Tak ada laut yang tiada berimbak 

 Tak ada pekerjaan yang tidak ada bahaya.  
  
L E M A H  
376. Lemah liat kaju akar, dilentur boleh dipatahkan tak dapat. 

Orang yang tampaknya mudah dikutak-katikkan tetapi yang 
sebetulnya tidaklah mudah menurutkan kemauan orang, yang 
tiada sesuai dengan pikirannya.  
 

LEMBU  
377. Menghela lembu dengan talinya, menghela manusia dengan 

akalnya.  
Segala pekerjaan hendaklah dilakukan bersesuaian dengan 
keadaan yang dihadapi.  

  
L E M P A R  
378. Lempar batu sembunyi tangan.  

Orang yang pengecut dan khianat, berbuat sesuatu pekerjaan 
yang menggemparkan, kemudian lalu pura-pura tidak tahu saja.  

  
L I D A H.  
379. Lidah tiada bertulang.  

Mengatakan sesuatu memang mudah saja, tetapi 
melaksanakannya sukar.  

380. Berkata peliharakan lidah.  
Berkata hendaklah hati-hati, jangan kata terdorong-dorong.  
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381. Tergigit lidah.  
Menaruh atau berutang budi kepada seseorang.  

  
LIMA.  
382. Seperti lima belas dengan tengah dua puluh. 

Hal (keadaan) yang sama saja. 
  
LIMA U. 
383. Alah limau karena benalu. 

a. Seseorang yang disusahkan oleh orang yang menumpang 
padanya. 

b. Alah orang asal oleh orang yang mendatang.  
384. Seperti limau masak seulas.  

Seseorang yang lebih ilmu, kepandaian atau derajatnya daripada 
saudaranja.  

 
LONJAK.  
385. Lonjak bagai labu dibenam. Orang yang sombong.  
  
LONGGAR.  
386. Sempit lalu, longgar ditokok.  

Jang dimaksud dengan sempit, ialah susah penghidupan, lalu,= 
lantjar segala usaha, longgar= senang 
penghidupan. 
Ditempat jang sukar penghidupan, rakjalnja radjin2, tetapi di 
negeri jang mudah pentjaharian rakjat biasanja malas, kada'g-
kadang dipaksa baru mau bekerdja.  

  
LUBANG.  
387. Gali lubang tutup (timbun) lubang.  

Seseorang jang membuat hutang baru untuk membajar hutang 
jang lama.  

  
LUBUK 
388. Lubuk jadi pantai, pantai jadi lubuk.  

Nasib manusia ini tiada tetap, dap 
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MATI  
389. Mati tiada karena sumpah, hidup tiada karena kaul.  

Susah atau senang adalah atas tanggungan dan usaha sendiri, 
bukanlah karena kebetulan saja.  

390. Mati-mati mandi biarlah basah, mati-mati berdawat biarlah 
hitam.  
Janganlah tanggung-tanggung mengerjakan sesuatu pekerjaan, 
sempurnakanlah hingga selesai.  

391. Si pengecut mati beberapa kali sebelum ia mati sesungguhnya.  
Orang yang lemah hati, belum lagi bekerja sudah takut 
menghadapi kesusahan atau bahaya yang baru dipikirkannya 
saja.  

392. Kita semua mati/ tetapi kubur masing-masing.  
Orang yang berkaum kerabat berkumpul merundingkan sesuatu 
hal, tetapi masing-masing yang akan membawa caranya sendiri 
untuk menghadapi hal itu.  

  
MEL UK U T 
393. Seperti melukut di tepi gantang. 

Seseorang yang dianggap bagai tiada berharga dalam pergaulan. 
 
MENTIMUN  
394. Mentimun bungkuk.  

Orang yang, tidak masuk kira dalam pergaulan, hanja sebagai 
penambah-nambah saja.  

395. Seperti mentimun dengan durian.  
Orang yang lemah (bodoh) berlawan dengan orang yang kuat 
(pandai) pasti kalah saja.  

  
M E N C I T  
396. Mencit seekor penggada seratus. Seorang yang dipersamakan 

orang banyak, tentu kalah saja.  
mencit = tikus.  

  
MERCUN  
397. Mercun buluh senapang bambu, kepada saya jangan dituju.  

Jangan berbicara tentang hal-hal yang tiada berfaedah 
(mengoyok) kepada orang yang berakal.  
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MINYAK  
398. Seperti menating minyak penuh.  

Sangat hati-hati sekali menjaga hati seseorang, agar jangan 
rnerasa tersinggung oleh sesuatu.  

  
399. Memasukkan minyak tanah.  

Menghangat atau menghasut untuk membangkitkan amarah 
orang.  

  
M I S A I  
400. Seperti misai pulang ke bibir.  

Sesuatu yang sudah pada tempatnya benar.  
  
M I S K I N.  
401. Biar miskin asal cerdik terlawan juga orang kaya.  

Kebijaksanaan (ilmu) lebih nilainya daripada harta  
 
M O N Y E T  
402. Monyet mendapat bunga, adakah ia tahu akan faedah bunga itu? 

Orang yang bodoh yang tidak dapat mengertikan nilai 
pengetahuan.  

  
M U D I K  
403. Dimudik sebulakan, dihilir semuara. 

Persatuan yang kukuh, dalam segala hal, baik besar apalagi kecil.  
404. Ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu muaranja. Maksud atau 

perbuatan kita, hendaklah jelas tujuannya.  
  
M U K A  
405. Buruk muka cermin dibelah.  

Karena buruk keadaan diri sendiri, orang lain yang disalahkan.  
406. Membasuh muka dengan air liur.  

Seseorang yang hendak memperbaiki sesuatu kesalahannya, 
tetapi perbuatannya itu jadinya makin memperbesar 
kesalahannya.  

407. Membasuh arang di muka. Menghilangkan malu.  
  
 
 



__115__ 

MULUT 
408. Mulut kamu harimau kamu, mengerekah kepala kamu.  

Perkataan sendiri juga yang mungkin mencelakakan diri sendiri. 
Sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa.  

409. Mulut manis mematahkan tulang.  
Jika seseorang disuruh dengan lemah lembut, maulah ia bekerja 
dengan mati-matian.  

410. Bermulut di mulut orang.  
Mengikut saja apa yang dikatakan orang. 

411. Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.  
Terhindar dari suatu kemalangan (susah, celaka), lalu 
menghadapi kemalangan yang lebih lagi.  

412. Lagi berhadapan mulutnya manis, balik belakang lain bicara.  
Sedang bermuka-muka bukan main baiknya, tetapi di belakang 
kita lain pula pekerdjaannya.  

 
MUMBANG 
413. Mumbang runtuh, kelapa runtuh.  

Manusia akan mati juga, baik muda ataupun tua.  
414. Coba-coba menanam mumbang, jika hidup turus negara.  

Mencoba mengerjakan sesuatu yang tak mungkin berhasil, tetapi 
jika berhasil juga akan besar sekali faedahnya.  

  
MUFAKAT  
415. Elok kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat.  

Sesuatu yang dikerjakan baiklah dimufakatkan lebih dahulu; yang 
tidak dimufakatkan lebih dahulu, hanya dikerjakan dengan 
kemauan sendiri, selalu tiada baik. 

 
M U R A H  
416. Murah di mulut mahal di timbangan.  

Menyebutkan sesuatu mudah saja, tetapi melakukannya sukar.  
  
M U S A N G.  
417. Musang berbulu aam.  

Orang jahat yang menyamar atau berlaku seperti orang baik-baik.  
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418. Musuh dalam selimut.  
Musuh yang tiada kita ketahui selalu berada di dekat kita, 
mungkin akan binasa juga kita dibuatnya Kelik-kelik dalam baju, 
musuh dalam selimut.  

 
 N A K H O D A 
419. Berlayar bernakhoda, berjalan dengan yang tua.  

Sekalian pekerjaan besar yang dilakukan, hendaklah dipimpin 
oleh orang yang ahli supaya selamat.  
Berlayar bernakhoda, berjalan dengan yang tua, berkata dengan 
yang pandai. 

420. Kapal satu nakhoda dua.  
Suatu pekerjaan yang dikepalai oleh dua orang, selalu kurang baik 
hasilnya.  

 
NAN G K A  
421. Orang makan nangka, awak kena getahnja. Mendapat kesusahan, 

pada hal sedikitpun tiada campur dalam hal yang menerbitkan 
kesusahan itu.  

 
N AS I  
422. Nasi sudah menjadi bubur.  

Rugi atau malang, yang tiada dapat diperbaiki lagi.  
423. Sambil berdiang nasi masak, sambil berdendang biduk hilir.  

Dalam satu waktu dikerjakan dua tiga pekerdja;  
424. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam.  

Orang yang sedang dalam kesusahan-rindu atau lain-sehingga 
tiada tentu makan minumnya. 

425. Biar nasi terbuang, asal jangan periuk pecah Kalau bakal terjadi 
juga, biarlah anak meninggal asal ibunja selamat.  
(keadaan perempuan yang sangat susah melahirkan).  

  
N I L A  
426. Sebab nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena yang sedikit, 

rusak yang banyak.  
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NYAMUK  
427. Nyamuk mati gatal tak lepas.  

Hal orang yang berbuat salah kepada seseorang, yang bersalah 
telah dihukum, tetapi orang tempat salah masih merasa dendam 
juga.  

  
N Y I U R  
428. Orang yang bertanam pokok nyiur, terkadang tiada makan 

buahnya.  
Orang yang bersusah payah berusaha atau mengumpulkan 
kekayaan, terkadang dia sendiri tiada merasa faedahnya itu.  

  
O B A T  
429. Obat jauh, penyakit hampir.  

 Orang yang susah keadaannya, sedang yang diharapkan 
menolong jauh tempatnya. 

  
O M B A K 
430. Ombak yang kecil jangan diabaikan.  

Hal kecil yang mungkin mendatangkan bahaya jangan disia-
siakan, karena mungkin akan menjadikan bahaya besar.  

  
431. Seperti ombak membanting diri.  

Keluh kesah, saja, sebab sakit atau susah.  
  
O R A N G  
432. Orang mengantuk disorongkan bantal.  

Memperoleh sesuatu yang sangat diharapkan tepat pada 
waktunya.  

433. Orang mau seribu daya, orang tak mau seribu dalih. 
Jika sudah dimaui segala usaha dijalankan akan memperolehnya, 
tetapi jika tak hendak segala daya upaja dicari pula untuk 
menjauhinya.  

434. Orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati hanyut.  
Tiada boleh lemah semangat mesti tabah dalam menghadapi 
kesulitan sesuatu pekerjaan. 

435. Orang kaya suka dimakan dan, orang elok selendang dunia.  
Dikatakan kepada orang kaya yang tahu mempergunakan 
kekayaannya, suka menolong orang yang susah.  
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436. Orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Orang yang sangat 
mengharapkan pertolongan tiba-tiba beroleh pertolongan itu.  

437. Takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat  
a. Orang tua tiada dapat tertipu sampai dua kali. 
b. Sebodoh-bodoh orang bila ia sudah terkena sekali, tak mau ia 

terkena sekali lagi.  
  
PADANG  
438. Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannja.  

Lain negeri (daerah) lain pula aturan dan adat istiadatnya. 
  
PAD I  
439. Jikalau kasih akan padi, buanglah akan rumput.  

Jika sayang kepada anak isteri, janganlah lagi mengasihi orang 
lain.  

440. Kalau tiada padi, sebarang kerja tak jadi. Apapun yang hendak 
kita kerjakan tiada akan jadi, jika tiada pokoknya yang terpenting, 
yaitu uang.  

441. Seperti padi hampa, makin lama makin congkok.  
Orang sombong yang tiada berilmu, makin lama makin sombong 
dan makin tinggi cakapnya.  

442. Seperti ilmu padi, kian berisi kian runduk.  
Orang mulia (berpengetahuan) makin tinggi martabat atau makin 
dalam ilmunya, makinlah ia merendahkan diri.  

443. Padi masak, jagung mengupih.  
Keuntungan yang diperoleh dengan berganda-ganda.  

444. Baik membawa resmi padi, jangan membawa resmi lalang.  
Orang berbangsa (berilmu pengetahuan) makin tinggi derajatnya 
makinlah ia merendahkan diri, orang bodoh walaupun tidak 
beroleh sesuatu sangatlah sombongnya.  

 
P A H A  
445. Dicubit paha kiri, paha kanan (turut) merasa sakit. 

Djika seseorang merusakkan kaum keluarganya sendiri, ia 
sendiripun turut rusak juga.  
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P A H A T 
446. Bagai pahat, tidak ditukul tidak makan.  

Orang yang jika disuruh baru mau bekerja, tiada mau bekerja 
dengan kemauan sendiri.  

  
P A K U  
447. Betapapun lurus paku, ujungnya berkeluk juga.  

Hal orang jahat, bagaimanapun baik perkataannya, tetapi hatinya 
jahat juga walaupun sedikit.  
Paku = pakis. 

 
PANAS  
448. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari; Kebaikan yang 

banyak hilang oleh kesalahan yang sedikit saja.  
449. Panas-panas tahi ayam.  

Mula-mula saja besar minat terhadap sesuatu pekerjaan sebentar 
kemudian sudah bosan atau tak perduli lagi.  

450. Hari tak selamanya panas.  
Hidup ini tiada selamanja senang saja 

451. Disangka panas sampai petang, kiranya hujan tengah hari.  
Disangka akan senang atau mulia selama-lamanya, tetapi tiba-
tiba datang suatu bahaya atau kecelakaan. 

452. Sudah panas hari, lupa kacang dikulitnja. Orang yang setelah 
senang, lupa akan kesusahannya dahulu atau orang yang 
menolongnya di waktu susah dahulu.  

453. Sebagai panes ditimpa hujan.  
Kesenangan yang dengan tiba-tiba diganggu oleh sesuatu 
kesusahan.  

454. Sehari panas sehari menjemur, sehari teduh sehari melingkup.  
Di waktu senang (berada) memuaskan diri dengan puas, 
kesenangan, di waktu susah betul-betul sangat susah sekali, 
sedikitpun tak ada yang dipunyai.  

455. Menjemur sementara hari panas.  
a. Berusaha mencari penghidupan, sementara badan masih kuat 

dan ada kesanggupan.  
b. Belajar dengan bersungguh-sungguh, selagi usia muda dan 

cukup uang. 
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