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Yang kami hormati, 

Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, 

Bapak Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sleman, 

Kepala UPTD Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah, 

Camat Berbah, Danramil 10/Berbah, Kapolsek Berbah, 

Kepala Desa Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, 

Kepala Desa dan perangkat Desa Tegaltirto, 

Kepala Dusun dan perwakilan Dukuh Berbah, Blendangan, Candirejo, Jagalan, 

Kadisono, Karang Wetan, Krikilan, Kunden, Kuton, Pendem, Semoyo, 

Sompilan, Tegalsari, dan Tlogowono di Desa Tegaltirto, 

Guru dan warga masyarakat semuanya, pemerhati budaya dan sastra Nusantara. 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Salam sejahtera – Rahayu… 

                                                           

 Pidato Kebudayaan, “Hanacaraka dan Hari Aksara Internasional: Makna Kebermanfaatan 

untuk Gerbang Raja [Gerakan Bangga Aksara Jawa] Tegaltirto” disampaikan pada Pernyataan 

Gerbang Raja Tegaltirto, dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional ke-50, kerjasama 

Lembaga Cahaya Nusantara dan Pemerintah Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman, di Gedung Riptaloka Balai Desa Tegaltirto, Kamis Legi, 8 September 2016. R. Toto 

Sugiharto adalah sastrawan Jogja. 
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Sebelum saya menyampaikan isi pandangan kami, lebih dahulu saya mengucapkan 

terima kasih atas pemberian kesempatan dalam forum yang agung dan mulia meski 

dikemas dalam kesederhanaan ini. Adalah kehormatan bagi saya berkesempatan 

menyampaikannya di hadapan bapak, ibu, dan saudara yang berbudi. 

Panitia penyelenggara Lembaga Cahaya Nusantara Yogyakarta menetapkan tema 

“Hanacaraka dan Hari Aksara Internasional: Makna Kebermanfaatan untuk Gerbang 

Raja [Gerakan Bangga Aksara Jawa] Tegaltirto”.  

Berpijak dari tema tersebut, izinkan saya memahaminya sebagai ikhtiar kita kembali 

kepada akar budaya Nusantara, khususnya Jawa, melalui penguatan budaya literasi – 

pembacaan dan penulisan aksara Jawa serta aksara Nusantara – sebagai bagian dari 

pematangan cara bernalar dan beridentitas. Dan, juga mencapai efektivitas 

kebermanfaatan aksara Jawa sebagai identitas kultural kita. 

Untuk mengupasnya, tentu tidak bisa lepas dari keadaan dan keberadaan saya secara apa 

adanya, yang berkait-kelindan dengan masa silam. Karena itu, izinkan saya 

menyampaikannya dari dalam kehidupan masa lalu saya. 

 

Bapak, Ibu, Saudara yang berbudi… 

Lima puluh tahun yang lalu saya diperkenalkan sebuah dunia dengan latar sosial budaya 

belantara ibukota. Saya dilahirkan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan 

mengontrak rumah di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesayup kebiasaan masa 

kanak-kanak, kami – saya dan kawan-kawan sebaya – menirukan aksi tokoh-tokoh hero 

atau protagonis yang lazimnya cowboy dan Indian Amerika – dari televisi yang kami 

tonton dan kami tirukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kami, misalnya, pada suatu malam menyerbu anak-anak kampung lain dengan 

mengayun-ayunkan pedang buatan dari kayu dan bilah bambu, dipukul-pukulkan ke 

arah anak-anak kampung sebelah yang tengah bermain di bawah bulan purnama. 

Sesayup juga terkenang dalam ingatan, sebuah kebiasaan kami menginisiasi warga baru 

pindahan dari kampung atau daerah lain, sebelum kemudian kami menerima warga baru 

menjadi bagian dari warga kampung kami. 

Hingga usia delapan tahun, saya akrab dengan latar sosial budaya khas ibukota. Bisa 

saya nikmati saat itu, panorama persawahan luas ditanami kangkung dan masih pula 

banyak tanah lapang dipenuhi ilalang setinggi badan saya, menjadi arena mengasyikkan 

untuk bermain perang-perangan. Sampai kemudian, ayah saya mengajukan pindah tugas 

dan dipindahkan ke Wates, Kulonprogo, DIY. 

Saya pada akhirnya menyadari – dan belakangan mengetahui – sebagian besar 

penduduk ibukota – sebenarnya insan-insan yang berasal dari udik, dari berbagai daerah 

di Nusantara. Ayah saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah, dan ibu dari Bantul, DIY. 

Tetangga saya di ibukota – pada Juni 1974 silam – menyebut keluarga saya akan pindah 

ke Jawa. Daerah di luar DKI Jaya adalah Jawa meskipun wilayah DKI Jaya masih 

berada di atas Pulau Jawa. Ibukota bukan bagian dari Jawa karena Betawi bukan Jawa. 

Memang, Betawi berbeda dengan Jawa. Hari-hari pertama di Kulonprogo, saya banyak 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi yang sedikit banyak akhirnya juga 
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memengaruhi dalam berinteraksi. Saya belum bisa bahasa Jawa. Alhasil, ibu 

berlangganan media cetak berbahasa Jawa, seperti koran Parikesit, majalah Djaka 

Lodang, dan majalah Mekarsari, selain koran berbahasa Indonesia. Tujuannya, agar 

kami – keenam anaknya – mampu berbahasa Jawa sehingga tidak mengalami kesulitan 

dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan tetangga dan kawan-kawan sekolah. 

Pada hari-hari pertama bersekolah di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, ibu guru 

melarang kami menggunakan kata lu atau lo atau ente serta gue atau ane selama berada 

di sekolah karena kata-kata itu bukan kata-kata baik. Kami pun mafhum, ada bentuk 

baku dan tidak baku dalam berbahasa. Sementara, tetangga dan kerabat kami di 

Yogyakarta menyebutnya sebagai bahasa Melayu (mungkin maksudnya Melayu 

Betawi). Dan, agaknya tetangga yang masih kerabat kami itu memang tidak pernah 

menyebut bahasa lokal Betawi tadi sebagai bahasa Indonesia. 

Dalam hal demikian, boleh jadi serupa dengan Suriname, yang meskipun secara lisan 

dan tulisan (maupun aksara) berinduk pada Jawa, namun orang Suriname bukanlah 

orang Jawa, melainkan wong Landa, orang Eropa (Belanda). Meskipun secara historis 

mereka adalah buruh kontrak lima tahunan yang didatangkan dari Pulau Jawa di masa 

kolonial Belanda, pada era 1890 hingga 1939. Leluhur mereka adalah Jawa. Boleh jadi, 

seperti orang Jawa sendiri yang konon juga disebutkan berasal-usul dari Yunan, 

menolak disebut orang Yunan. 

Kemudian, di sekolah di Kulonprogo, guru mengajarkan bahasa Jawa termasuk aksara 

Jawa. Saya relatif tidak mengalami kesulitan karena sudah terbiasa belajar dari media 

cetak. Hanya saja dalam komunikasi lisan ada terlihat saya kurang medhok taste Jawa-

nya. Sampai akhirnya saya menginjak bangku kelas enam – saat itu ada penambahan 

waktu belajar selama enam bulan oleh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – 

saya pun sudah lancar membaca aksara Jawa. Saya tidak lagi kesulitan meski dalam 

ujian bahasa Daerah (Jawa) saya disodori teks wacana utuh aksara Jawa. 

Selepas sekolah dasar, saya masih mendapatkan pelajaran bahasa Daerah dan aksara 

Jawa. Selebihnya, tiga tahun di bangku SMA, saya kehilangan pelajaran bahasa Daerah 

dan aksara Jawa. Tiga tahun yang kemudian efektif menghapuskan memori dan 

kemampuan saya membaca aksara Jawa. Saya kembali terbata-bata bila mengeja aksara 

Jawa. 

Kembali kepada keberadaan media cetak berbahasa Jawa, tempat saya belajar budaya 

dan bahasa Jawa, entah kapan, koran Parikesit tidak terbit lagi, sedangkan Mekarsari 

tinggal menjadi suplemen satu halaman di koran Kedaulatan Rakyat. Tinggal majalah 

Djaka Lodang– dan dua media internal Pegagan dan Sempulur yang masih bertahan di 

Yogyakarta. Kepada media tersebut agaknya kita masih optimis untuk menaruh 

harapan. Bukankah di Jawa Timur masih ada Jaya Baya dan Panjebar Semangat? Di 

Jawa Tengah masih ada Suara Merdeka yang juga menyediakan rubrik bahasa dan 

kolom aksara Jawa? 

Memang, untuk saat ini tiada masalah lagi dengan media informasi berbahasa Jawa. 

Sekarang meski media cetak tidak lagi terbit atau terbit terbatas, kita masih dapat belajar 

bahasa dan aksara Jawa dari dunia maya. Banyak blog dan web serta media online yang 

menggunakan dan menyajikan bahasa dan aksara Jawa. Namun, untuk mengakses dunia 

maya tentu membutuhkan peralatan khusus, seperti komputer atau laptop atau ponsel 

pintar. Juga, biaya untuk online. Hal ini serupa dengan kalau kita berlangganan media 

cetak, harus keluar biaya pula. 
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Bapak, Ibu, Saudara yang berbudi… 

Kenyataan adanya perubahan dalam teknologi dan sistem komunikasi serta tata cara 

berinteraksi tentu tidak dapat kita hindarkan. Dalam hal demikian, perlu perhatian dari 

para pejuang bahasa dan aksara Jawa. Siapakah yang menavigasi atau menjadi cucuk 

lampah ketika kita dihadapkan pada teks Jawa Kuno? Mungkin tinggal hitungan jari 

tangan saja dan tidak sempat diwariskan kepada generasi penerus. 

Perubahan orientasi masyarakat terhadap akar budaya menyebabkan tumbangnya media 

bahasa Jawa seperti Parikesit, mungkin juga karena harian yang membutuhkan ongkos 

produksi lebih besar dari income? Malah, ketika saya mengunggah foto dan kenangan 

tentang koran Parikesit di akun media sosial, ada kawan yang notabene mengambil 

studi Sastra Nusantara FIB UGM dengan skripsinya tentang karya-karya R.Ng. 

Ranggawarsita, berkomentar sinis terhadap media bahasa Jawa. Kata kawan saya 

melalui media sosial, “Pancen wis wayahe majalah basa Jawa padha mati.Yang pernah 

terbit pasti akan tenggelam juga akhirnya.” 

 

Menghadirkan Jawa Aktual dan Jawa Kontekstual 

Apakah kebudayaan memiliki takdir dan batas hidup untuk menjemput ajalnya? Apakah 

ketika globalisasi tidak mungkin dihindarkan, lalu akan menggilas entitas yang 

dilaluinya? Bukankah agen-agen global membutuhkan eksistensi lokal yang eksotik 

natural? Apa artinya hidup jika serba sama? Bukankah naluri setiap individu untuk 

menjadi unik dan otentik dibanding liyan? Dengan keberagaman maka kehidupan tetap 

terjaga dan peradaban terawat dan bertumbuh kembang. 

Masalahnya memang, ada yang mendasar terkait kepedulian masyarakat terhadap 

budaya dan bahasa Jawa yang mulai menipis. Anak-anak mereka dibesarkan dalam 

bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu. Alasannya, kalau dibesarkan dalam bahasa ibu, 

dari pihak orangtua takut kelak anaknya tidak mampu berbahasa Indonesia. 

Lalu, bagaimana kita dapat meyakinkan orangtua yang gamang itu? Salah satu cara 

adalah dengan meyakinkan kepada mereka bahwa kembali kepada Jawa bukan berarti 

kembali ke masa silam, melainkan menghadirkan Jawa aktual dan Jawa kontekstual, 

Jawa yang selalu mengiringi zaman di tempat dan masa orang Jawa hidup. Jawa yang 

ngeli nanging ora keli. 

 

Bapak, Ibu, Saudara yang mulia… 

Upaya pengembangan, pertahanan, pelestarian budaya dan bahasa Jawa melalui media 

pernah dicoba kawan-kawan yang tergabung dalam redaksi majalah bulanan Jawa 

Nilakandhi, digawangi mendiang RPA Suryanto Sastroatmodjo, Sulebar M. Soekarman, 

Bondan Nusantara, Purwadmadi Admadipurwo, Ardini Pangastuti. Banuarli Ambardi, 

AY Suharyono, Heny Astiyanto, Nyadi Kasmorejo, dan saya sendiri. Tapi, akhirnya 

juga berhenti di tengah jalan. Penyebabnya tidak mendapatkan dukungan dari 

komunitas dan masyarakat. 

Di sinilah perlu digugah timbal balik saling mendukung antarkomponen, dari pekerja 

pers, komunitas, dan warga masyarakat. Tentu pula perlu dilakukan riset apakah benar 
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masyarakat membutuhkan media informasi berbahasa Jawa. Sehingga, jangan sampai 

ada barang tapi tiada pembeli. Ada kemungkinan pula perlu ditempuh pendekatan lain. 

Misalnya, komunitas yang mengelola media untuk sosialisasi dan berbagi pengetahuan 

tentang budaya, bahasa dan aksara Jawa. Sedangkan untuk pelaksanaannya dengan 

support pemerintahan desa. Adakah pos atau bidang terkait untuk pengucuran 

anggarannya? 

Keberadaan lembaga seperti Yayasan Rancage yang dikelola Prof. Ajip Rosidi – kini 

bermukim di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah – yang perhatian penuh kepada para 

pejuang bahasa, budaya Nusantara berupa penganugerahan penghargaan Rancage, tentu 

memotivasi mereka untuk tetap setia kepada akar budaya masing-masing untuk 

berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengembangannya. Media dan lembaga 

pemberi reward adalah sarana untuk berproses menjadi Jawa. Kembali ke Jawa. Media 

menjadi tolok ukur perihal kualitas dan kuantitas karya pejuang dan pekerja seni budaya 

Jawa untuk dapat memeroleh apresiasi yang puncaknya berupa penghargaan. 

Mungkin kasus ini yang dimaksud Jawa kari separo yang diserukan Prabu Jayabaya di 

masa silam, yakni orang Jawa yang tidak menguasai aksara Jawa sebagai identitas 

substansial yang juga sebagai prasyarat anasir eksistensial menjadi Jawa.  

Kini, setengah abad dari tahun saya dilahirkan, di sini saya semakin menyadari setiap 

individu akan rindu kepada akar budaya masing-masing. Saya, satu dari antara sekian 

juta individu, yang menginginkan masih berkesempatan untuk kembali kepada rumah 

besar peradaban: Jawa.  

Saya beruntung, ayah memilih kembali ke kampung yang secara kultural adalah induk 

dan akar budaya kami. Andaikata ayah dan ibu – dahulu – tidak memutuskan kembali 

ke daerah, saya tentu menjadi: bukan orang Jawa.  

 

Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

Salam sejahtera – Rahayu 

 

 

 


