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Catatan Sekilas' P·uisi Radio BERPUISI dl radio tidak seke
dar mengudarakan puisi cetakan 
lewal siaran radio. Sebagaimana 
juga film bukan sekedar sandiwara 
yang direkam lewat kamera .film 
dan diproyeksikan ke layar ,putih 
alau tivi. Seperti juga pantbmim 
bukan sandiwara yang suara pe
mainnya lak kedengaran penon
Ion. 

Aeara pembaeaan puisi di radio 
sungguh menarik. Potensi kwali
tasnya besar. Biar pun potensi itu 
agaknya belum banyak terjelma 
menjadi kenyaiaan. Hambalannya 
lidak disebabkan karena kurang
nya bantuan atau penghargaan 
dari para tokoh sastra yang relatif 
mapan di luar siaran radio. Tetapi 
lebih. pada kurangnya kesadaran 
akan potensi aeara berpuisi lewat 
medium komunikasi yang relalif 
"baru" ilu. 

Keterlibatan 
Catatan In! 

Perhatian lerhadap aeara ber
sastra, khususnya berpuisi, di radio 
sudah cukup lama bang kit dalam 
benak saya. Tapi tersajinya catat
an ringan berikul ini dirangsang 0-
leh tulisan Sdr. Agus Maladi Irianto 
"Mengakrabkan Sastra Radio" 
pada harian ini (29-12-1985). Pa-' 
da prinsipnya, tulisan Sdr. Agus itu 
menurul hemat saya bagus dan 
patut disambut dengan pemikiran 
lebill jauh. Khususnya oleh mere
ka yaNg memang telah mendalami 
betul acara tersebut. 

Catatan berikut ini hanyalah ca
tatan seorang pengamat luar dan 
pengamat sepintas lalu.· Peng
amat sepintas lalu itu pun tlil\'balas 
sekali Jingkupnya. Pengamatan 
saya terutama bersumber dari be
berapa aeara serupa di beberapa 
siaran radio .eli kota Salatiga. 
Moga-moga saj~saya tidak terlalu 
keliru menduga: apa yang berku
mandang di Salatiga punya ba
nyak kemiripan dengan apa yang 
mengudara di beberapa kota lain. 

Ada seorang rekan pernah 
memberilahu saya bahwa masa
lah siaran sastra di radio pernah 
menjadi pokok ulasan bersam
bung pada rubrik ini. Sayang saya 
tak berkesempatan mengikulinya. 
Jadi, sekalilagi, saya berharap ca
talan berikut in; tidak terlalu keting
gatan jaman bagi sidang pemba
ca. 

Keunggulan Potensial 
Salah salu hal yang paling me

-narik dari acara berpuisi di radio 
adalah potensi daya jangkau aca
ra ini ke masyarakat setempat. 

Dari sagi kwantita penulis(an) 
mau pun penikmat(an) puisi lewat 
radio jauh mengunggull penulis
(an) dan penikmat(an) puisi yang 
disajikan kepada publik lewat per
cetakan di atas kertas. Juga meng
ungguli aeara pembacaan puisi 

. langsung bertatap-muka di hadap
an suatu publik. Perbandingan 
jumlah ini sulit diukur seeara tepal. 
Karena sulitnya mendapatkan 
angka yang tepat meng~ai jum
lah pendengar acara berpuisi di ra-

. . , 

Oleh Ariel Heryanto mau diang9ap sebagal semaeam 
pembelaan. . 

dio itu. Tetapi spekulasi . crbandi
ngan kwantitatif itu dapal di
bayangkan, minimal dengan mem
perhatikan dua hal. 

Pertama. jumlah rata-rata peng
irlm(an) puisi untuk disiarkan di ra
dio cu~up besar. Dan dan jumlah 
itu hampir-hampir tak ada yang di
lolak para pengasuh acara untuk 
disiarkan di radio. Beberapa pe
nerbit (khususnya media massa) 
yang berwibawa mungkin meneri
rna jumlah tawaran naskah puisi 
yanglebih besar. Telapi apa yang 
kemudian terpublikasikan lewat 
media cetakan itu seringkali hanya 
dalam prosentase yang relatif ke
cil. Sehebat-hebat jumlah penon
Ion aeara baea puisi Rendra yang 
kini paling laris itu sulit menandingi 
jumlah yang seears pote'lsial da
pat diraih oleh siaran pe"lbacaan 
puisi lewat radio. Bukan hanya ka
rena "mahal"nya karcis 10nlonan 
pembacaan puisi oleh Rr,,)dra, te
tapi juga terbatasnya <apasitas 
suatu gedung, stadion atau la
pangan unluk acara der ,kian jika 
dibandingkan dengan drtya jang
kau spesial (ruang) korr Jnikasi e
lektronik lewat radio yang semakin 
lama semakin murah. 

Kedua, medium komnikasi ra
dio jauh lebih fungsioni;: daripada 
medium komunikasi be'a-tulis ba
gi masyarakat kita. S. Jagian be
sar dan sebagian yang oenting ke-

. hidupan masyarakat ~ la berlang
sung dalam pola kom'-'llkasi lisan. 
Sebagai suatu potf'lsi, pertim
bang an kedua ini lebi" penting da
ripada yang pertar -,a. Artinya, 
dayajangkau publik ;,·:ara berpuisi 
lewat radio masih bl"a jauh lebih 
besarlagi daripada Y2,,:g selama ini 
sudah tercapai (pert·, ,bangan per
tama dialas) ka/au ;aja ditunjang 
oleh beberapa faklor lain. Beber
apa faktor lain itu akan saya sing
gung dibawah ini. 

SIAPA 
YANG TERJANGKAU 

Daya tarik aeara puisi di radio 
tidak hanya tarbatas pada potensi 
daya jaiQkau kwantitatif yang ter
urai di alas. Tetapi juga pad a ke
lompok lertentu yang menjadi sa
saran utama jangkauan acara ler
sebul. Sebagian besar (artinya Ii· 
dflk seluruhnya) dari kelompok ini 
adalah kaum muda kota atau ping· 
giran kola yang bersekolahl 
berkuliah. Sekali lagi sebagai sua· 
lu po!ensi, kelompok masyarakal 
yang paling dinamis ini teramal 
penting dalam menentukan nasib 
suatu status quo dan perubahan 
sosial-budaya. Tentang ini tak per
lu diuraikan lebih jauh, karena te-
lah teramal sering kita dengar. . 

Lingkungan yang membenluk 
publik kesusasteraan Indonesia 
versi "resmi" juga ban yak terdiri 

dari kaum muda yang bersekolahl Yang pertama, masalah kece
berkuliah. Telapi secars relalif pi- ngengan bercinta itu menillut he
hak y~ng lersebut belakangan ini mat saya tidak harus sepenuhnya 
dapal dibedakan dari publik aeara atau seluruhnya dilenyapkan. A
siaran sastra di radio. Publik siaran palagi secara drastis. Masalah itu 
saslra di radio relatif lebih muda, wajar dan normal bagi sebagian 
lebih terbuka, dan lebih polos. terbesar pihak yang bersaslra di 

Di dalam kelas pelajaran kesu- radio. Tak ada )lang perlu disesal
sasteraan, mereka lebih banyak kan atau dipermalukan. Yang da
dipaksa menghapal sejumlah. na- pat disesalkan .atau dipermalukan . 
rna, istilah, tahun, atau judul karya ialah jika kecehgengan itu meluber 
yang asing dan tidak banyak rele- dan mendominasi bentuk mau jlun 
vansinya dengan kehidupan isi puisi-puisi di radio itu. Yang da
sehari-hari mereka. Dalam tatan- pat diharapkan dan perlu diusaha
an kesusasteraan Indonesia yang kan ialah keaneka-ragaman the
mapan dan dianggap sah, mereka rna, isi dan bentuk puisi-puisi me
bukan apa-apa. Mereka terbenam reka. 
di bawah kekuasaan para tokoh Keaneka-ragarpan thema atau isi 
sastra senior, semi-senior, atau dan bentuk, saya yakin, sedikit a
senior-semu. Dalam aeara' tau banyak akan menghantar pada 
lomba-lomba, kaum muda itu keli- peningkatan kwalitas juga. Sebab 
hatanhya diberi peluang berek- keduanya tidak sepenuhnya ber
spresi. Telapi ekspresi mereka se- kern bang pada dua jalaur yang sa
lalu dikekang oleh sejumlah aluran ling terpisah, walau keduanya juga 
lomba yang kelat dan yang asing. tidak sarna. 
Dalam acara lomba, kaum muda Thema alau isi sejumlah besar 
ilu dijadikan obyek pengadilan me- karya puisi para tokoh sastra kita 
nurut hukum-hukum bersaslra me- . mnungkin tidak berpusat pad a ke
nurut para juri yang terdiri dari para cangengan cinta. Tapi hal ini tidak 
tokoh senior, semi-senior, atau dengan sendirinya menjadi jam in
senior-semu. an tingglnya kwalitas estetik alau 

PUll ~tlk karya-karya mereka itu. 
Dalam acara bersastra di radio, PUisi-puisi Yang disiarkan di ba

kaum muda ilu terbebas darl pe- "yak radio kits mungkin tidak me
nyakit "rupiah" yang mengidap . nyajikan makanan rohani alau In
kemapanan pranata kesusaster- telektual yang menyehalkan ma
aan "alas" atau "tinggi" di Indo- syarakat luas. Tidak berlebihan ji
nesla. ka karya-karya itu lidak mendapat-

Maka tidaklah mengherankan kan penghargaan tinggi dari ma
dalam kegiatan ber~aslra di radio, syarakat luas. Tetapi apakah' 

I kaum perempuan selalu menandi- karya-karya para tokoh sastra kita . 
ngl (kadang-kadang bahkan yang telah berhasil merebut peng-
meng~nQgull) kaum lelaki secara hargaan istimewa sudah menyaji- . 
kwaniliallf mau pun kwalitatif pro- " kan makanan rohani atau intelek
dukllvltas bersaslra. Hal yang ler- " tual yeng' menyehalkan ma-

.sebul belakangan ini tidak lampak syarakat ? Saya ragu betul 
~alam"bangu~an ~.esusasleraan Tidak sedikil orang yang ber-
tlnggl alau atas dl Indonesia pendapat bahwa demi perbaikan 

yang telah mapan. Urusan "uang" acara sastradi radio, para ahli atau 
(salah satu sumber terpenting bagi tokoh sastra Indonesia harus ikut 
kekuasaan sosial·polilik) dalam dilibatkan dan membantu. Saya Ii-
masyarakat dlkuasal kaum lelaki. dak setuju dengan pemikiran. sa-._ 
Termasuk persoalan "uang" dan maeam itu. 
Itekuasaan yang merambah wi- Masalah Jain yang juga mempri-
layah kesusasteraan kita. hatinkan derl kegialan berpuisi dl 

Dua Masalah Besar radio lalah kebiasaan para p~ng
asuh acara untuk membenkan 
kritik-kritik terhadap setiap puisi 
yang disiarkan. 

Acara berpuisi di radio kita 
. bukan tanpa kekurangan, cacat, 
kesulilan, alau masalah. Salah sa· 
lu diantaranya yang paling me
nyolok dan paling sering dituding 
orang ialah soal mutu, nilai dan 
kwalitas estetik puisi-puisi yang di
siarkan di radio. Lebih tegas lagi, 
sudah sering dikemukakan orang 
bahwa puisl-puisi itu berthema a
lau berisi rintihan cengeng cinta 
remaja. ! 

Saya tak pemiat mngemukakan 
pembelaan dengan pemyataan 
bahwa rata-rata mUlu esletik 
puisi-puisi di radio itu sangal tinggi. 
Tetapi ada beberapa hal lain yang 
perlu dikemukakan, dan boleh jika 

Yang paling mendasar dari rna
salah ini bukan/ah apa isi (b~nar-
salah atau keras-Iembutnya) 
kritik-kritik para pengasuh itu. Te
tapi kokohnya anggapan· bahwa 
kesusasteraan harus membutuh
kan kritikus dan seliap karya sas
tra perlu dikritik. Terlepas dari soal 
apa dan bagaimana krilik itu. Da
lam aeara. berpuisi di radio para 
pengasuh aeara--suka atau tidak 
suka-- dianggap harus serba-tahu . 
mengenai seliap puisi yang disiar
kannya. Anggapan ini tidak selalu 
dibuat atau dikehendaki di peng" 
asuh sendiri, tetapi sudah menjadi 
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semacam luntulan kelaziman·l 

Usaha Alternatlf 
Dua masalah "negalil" di atas 

(thema cengeng dan kritik peng
asuh acara) tampaknya harus di
pahami dalam kaitan dengan dina
mika kesusasleraan "Iinggi" di In
donesia yang hidup di luar siaran 
radio. 

Walau tidak selalu 
mengunggul-unggulkan soal cinta 
(apalagi yang cengeng), kes4sas
teraan "tinggi" yg telah mapan di 
Indonesia secara menyolok sering 
menghembus-hembuskan ga9as
an bal:1wa karya seni Ouga sastra
,termasuk puisi) pada hakekatnya 
merupakan ekspresi kreatil seo
rang individu. Terlepas dari soal 
kreatilitasnya,banyak pyuisi yang 
disiarkan di radio memang penuh 
dengan curahan emosi individu 
muda (bercinta). Kesusasteraan
"Iinggi" Indonesia juga sampai 
hari ini masih memuliakan (walau 
bukan tanpa olok-olok) lungsi seo
rang kritikus yang menjadi sema
cam birokrat kantor pengesahan 
benar -salah alau baik-buruknya 
suatu karya saslra. Dalam siaran 
sastradi radio, seorang pengasuh 
acara dituntut memainkan peran 
kritikus ini. 

Acara berpuisi di radio tampak
nya telah tunduk dan menguntung
kan nasib pada garis besar haluan 
kesusasteraan mapan Indonesia 
yang bergerak di luar siaran radio. 
Benar, kelahiran saslra di radio 
I\Iungkin berasal atau berinduk pa
da kesusasteraan cetakan yang 
diimpor dari Barat. Tapi apakah 
suaty turunan (dalam alam mau 
pun sejarah kebudayaan) harus 
senantiasa menetek induknya ? 

Yang sesungguhnya dapat dan 
perlu dikembangkan acara ber
sastra diradio ialah membuka jalan 
sejarah tersendiri sesuai dengan 
kodratnya, keunggulan dan keter~ 
batasan mediumnya. Yang lebih 
memenuhi kebuluhan mereka 
yang bersastra diradio itu sendiri. 
Bila perlu ,dengan nilai, orientasi 
dan pola esteti~ tersendiri. Jelas 
hal ini tidak mudah. Tetapi justru 
(iisinilah terletak seni, pan kenik-
matannya. , ' ."', 

Menggarap pemen~an kebu
tuhan "tersendiri" itutidak harus 
diarlikan serba-menolak:; atau 
serba-Iain dari kehidupan bersas
tra diluar radiQ.:Makna intinya ialah 
melepaskan "diri dari ketergan
tungan (bukan kerjasama sedera
jad) dari piqaj-pihak asing, pihak-- , 
pihak di IU" dunia saslra-radio. 

Seoran!i.superstar sastra non-
radio tidak dengan sendirinya bisa 
menjadi superstar acara berpuisi 
di radio: S~ng p~nyair yang 
jagoan memQ9caf<an puisldi dep
an publik dengan kepalan tinju a
tau bolol bir di tang an belum tentu 
lebih hebat dari seorang penyiar 
radio, jika yang pertama tidak se
mahir yang kedua dalam memain
kan peralatan elektronik di ruang 
sludio pemancar radio, 
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