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dari kursi redaksi 

adakah I<esenian itu penting~ 

,Se,lrGng (eman b!!rtanyu kepada Ajlp ROSldi selaku anggota Kelompo~ 
KerjL {stat ahlii Menteri P&K . Apakah kesenian itu penting? Karent 
pertanyaan in; sangat mendasar. jawabannya pun periu mendasar. Jikl 
yang menjawab adalah seniman atau pekerja seni, jeias jawabnya 
penting. Pemerintahpun akan maiu untuk tidak menjaU!ab penting. Apa 
kah sudah cukup sekedar jawaban "penting" saja? Yang terpenting ada 
lah manifestasinya, pencerminannya, pengejawantahannya. 

Untuk bisQnya memanifestasiA~an kesenian, apakah tidak sebaany, 
aparatnya lebih dulu supaya kenaI dengan kesenian? Ada kekhawatiran 
kita kekurangantena,ga untuk itu. Sudah waktunya pejabat pemerintah 
minimal yang berhubungan dengan kehidupan kesenian. mengelUJ 
kesenian. Tenaga penatar dari perguruan tinggi di bidang terseblJ 
litambah para seniman cukup bisa membantu pengenalan ter~ 
kesenian. Dengan demikian, tidak hanya pengelolaan kesenian akan lebi, 
lancar tetapi juga apresiasi kesenian kepada masyarakat akan lebih cep(J 
sampai, terarah dan meluas. (Sine)_ 
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tinjauan buku 

berkenalan dengan 
kebudayaan kalimantan timur 
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: 128 halaman 

Membaea beberapa bagian dari roman ini mengangankan kita pa
da suatu kisah perjalanan seorang anthropolog. Cukup beralasan bagi 
tumbuhnya sebenih prasangka bahwa pengarang dari Samarinda ini 
benar-benar bennaksud mengajak kita berkenalan lebih akrab dengan 
kebudayaan saudara-saudara kita di wilayah Kalimantan (timur) yang 
kaya akan upaeara. 

"Yang beginikah hidup? Begitu aIm bertanya pada diriku sendiri. 
Hanya siklus upaeara demi upaeara. Atau hidup ini memang upa
cara itu sendiri?" (haUD8). 
Tak segan pengarangnya menampilkan lebih dari seratus istilah 

dari bahasa daerah Benuaq yang dilengkapi dengan penjelasan atau 
terjemabaDDya. Tak ragu ia menyisihkan satu porsi yang tidak keeiI 
dari bukunya untuk perkenalan dan penjelasan. Sekedar meyakinkan 
pembacanya agar tahu dan mengerti hal-hal yang diperbincangkan. 
Ini sebuah eontoh yang typikal. 

"Lamin meropakan sebu8h rumah panjang yang dihuni banyak 
orang, terdiri dari beberapa puluh bilik dengan berpuluh kepala 
keluarga. Bahkan kadang-kadang sebuah lamin menampung 
ratusan sampai ribuan orang. Karena penghuni satu dusun umum
nya hanya punya satu rumah, lamin itulah " (hal. 43). 

* Hebatnya kita tergiring berkenalan dengan berbagai ragam hal 
t'll1pa tekanan rasa jemu. Tentu, pertama-tama karena pengarangnya 
pWldai-pandai menyusun jadwal perkenalan itu. Kita tidak diberondong 
dengan hal-hal baru itu sekaligus. Ia mencicilnya. Sehingga perkenalan 
itu terasa sebagai selingan belaka di antara rangkaian buah renungan 

. tentang hakekat keberadaan kita di duni~, tentang Tuhan, tentang 
masyarakat tradisionil, tentang cinta, perkawinan, Kematian dU. Sungguh 
tak sedikit macamnya ~ 
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Alasan kedua yang mampu mengelakkan kejemuan tersebut 
ialah kekuatan bahasa sang pengarang yang boleh terbilang matang. 

Buah-buah renungan itu sedemikian lebat, berat dan berbelit. 
Kita bisa yakin roman ini bukan untuk dikonsumsi kaum remaja awam. 
Walau pengarangnya meminjam tokoh 'aku' yang berusia belasan tahun 
sebagai kaea-mata dan eorong-bicara. Sungguh langka kita temukan 
persepsi remaja 'aku' dalam roman ini seperti: 

"Satu-satunya kenang-kenangan yang paling kusukai dari Tuan 
Smith ialah sebuah radio transistor. Rasanya tak ada sesuatu yang 
paling berharga di dunia ini selain radio itu. Walau suaranya se
ring hiIang dan sayup-sayup, tetapi nyanyian-nyanyiannya yang 
tertangkap malam hari bagus sekali" (hal. 58) 

Sebaliknya kita lebih banyak digempur dengan kalimat-kalimat setingkat 
ini: 

"Rasanya hidup ini hanyalah siklus kebaktian. Upacara yang teros 
menerus, menyeret-nyeret lewat upaeara demi upacara_ Perja
lanan hidup kebersamaan dalam putaran yang jauh dan panjang, 
yang tak dapat aku hindari karana keberadaanku meminta dan 
menuntut pemenuhan" (hal. 43-44). 

Bahkan terdengar ueapan-ueapan besar dan agak membisingkan se
perti: 

"Suatu bentuk arsitektur yang amat rumit, halus danjenial dengan 
nilai seninya yang tinggi. membuka saran, pendapat dan khayali. 
Paduan yang hannonis antara pemakaian bahan dengan komposisi 
campuran, .. ; .. (hal. 35). 
Jita semakin yakin bahwa tokoh 'aku' karya Korrie di sini bukanlah 

replika tokoh-tokoh 'aku' yang lain dalam sastra konvensionil. Korrie tak 
mau mengurung diri dalam jasmani dan batin 'aku' melulu. Tapi ia juga 
menerjuni pikiran tokoh-tokoh lain. Misalnya dalam pikiran paman Jomoq 
yang dipenuhi bayangan aneh dalam kaca senteau (hal. 45). 

Kita pun boleh menafsir, tokoh sentral dalam roman ini buIamI~ 
si 'a!m'. Tilpi upaeara~upacara itu sendirilah! 

* 
Ada beberapa ciri khas bahasa Kome yang menonjol dalam buku 

ini. Pertama, mengumpan sebuah ungkapan dengan kalimat tanya . 
, 'Beaya dan bahan-bahan? Inilah orang kampung, ........ " (hal. 78) 
" Adat? Tangan-tangan adat mencengkam .... " (hal. 78). 
"Lagu-lagunya? Hanya satu lagu boleh dinyanyikan ... "(hal.79). 
"Minggupertamakewangkey? Arwah-arwah dipanggil .. "(hal.79). 
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Pengulangan ber-irama tentu tak terlepas dari geratan ujung pena Korrie. 
"Untuk memetik sebuah contoh eaja: 

"Dibungkas, dibungkus dengan tinting. Tinting beras pulut, beras 
pulutmerah" (hal. 66). 

Akhirnya kita tengok daya percik imaji dalam pengungkapan puitika 
Korrie, sang penyair. Sebab ini bisa terpandang sebagai andalan wahid 
kekokohan romannya. Walau mustahil menyibaknya secara tuntas, kita 
lirik sebuah contoh saja dari suatu adegan ranjang. 

"Kulakukan perjalanan di atas kelembutan yang menggelitik. 
Ada kenyerian, kegelian dan rasa mengkili-kili campur aduk 
merayap ke sendi-sendi hingga ke ujung yang satu itu. Oleh ke
olengan yang aneh memusar-musar, permainan itu berakhir sing-

katsekali. , Aku ingin kencing, , mulutku berbisik. 
Tak bisa, tak lepas. Kaki atau betis mengait menahan. 

Makin rampak tekanan sambut-bersambut membuat yang tegang 
mencapai kedalaman taneapan yang peka. Pelukan mengerat dan 
sesuatu meluncur dengan kegelian yang aneh. 

Malu sekali aku. Kesingkatan yang memalukan. Tak terte-
gak, terkulai rebah melembut" (hal. 55) . 

• 
Karya yang pemah menjuarai sayembara mengarang romanDKJ 

1976 ini nyaris mengasyikkan kita tanpa rintangan dan keluhan. Kalaupun 
itu ada. culmp kecil untuk dimaafkan. Misalnya dialog antara Paman 
Jomoq dan Tuan Smith yang cenderung tak berimbang. Tuan Smith 
tampak seciemikjan naiv (dan Korrie sedemikian tega membuatnya be
gitu). Sehingga ia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentaIJ.g surga 
yang kelewat konyol: 

'"Tentu penghuninya hosan dalam keadaan yang tetap" (hal 54). 
Padahaljawaban Paman Jomoq sendiri tidak terlalu meyakinkan kita; 

"Bosan? Bukankah napsu duniawi sudah terkikis?" (hal. ':>4). 
Sebab kita baru saja menyaksikan betapa kerdil hati Paman Jomoq 
ketika dilanda napsu amarah dewa tanah yang bemama Tonoy, gara-gara 
dipanggil tanpa sesaji (hal. 48). 

Setidak-tidaknya untuk karya romannya yang perdana mi, Korrie 
eukup layak mendapat penghargaan kit8o .• 

ARIEL HERY ANTO 
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• • •• suatu apresiasl PUISI 

lewat tv-ri u.pandang 

Mohammad Ramto 

Suatu malam, tanggal 14 Maret 1979 setelah jam 18.00 TVRI 
Ujung Pan dang , menyiarkan performance Baea Puisi dibawah koordinator 
seniman Husni Djamaluddin. Ada beberapa anak dan remaja yang telah 
membawakan pembacaan puisi-puisi itu. Mereka masing-masing Anna
yani Aspar, Ansar Rahman, lehsan Jusuf, Yuyun Husni~ Ridwan Thaha, 
Myrna Rumengan. Puisi-puisi yang dibawakan ialah masing-masinr : 
Cipta, karya Aspar; TuhanKita Begitu Dekat, karya Abdul Hadi; Tapi, 
karya Sutardji; Batu, karya Abdul Hadi; Kupanggil Namamu. karya 
Rendra; Indonesiaku, karya Hamid Jabbar; Almamater, karya Taufik 
Ismail. Lantas pikiranku melayang entah ke mana. "Sebuah nostalgia 
muneul- dunia puisi - ah,kenapa engkau baru muncul kembali dan kebe
tulan lagi lewat TVRI; oh, puisi, engkau terasa lewat udara dan visualisasi 
ini begitu menarik. Pertama kali engkau muneul sungguh-sungguh tidak 
mengecewakan, dan mengcatsch daku sampai ke aehir siaran." Sebab, 
mungkin TVRI dibawah pimpinan Aziz Husain itu sudah begitu ditangani 
secara profesional sehingga acara apresiasi puisi ini cukup mantap per-
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