
H

Harun al-Rashid, Buku-buku, dan Masa Depan

RADAR SURABAYA � MINGGU, 14 APRIL 2013 HALAMAN 7

Kekuatan Wanita Jawa

Bangga dengan Karya dan Kreasi Sendiri

layouter: pujawati

KARYA dan kreasi merupakan dua
kata yang sangat berkaitan satu sama
lain. Jika kita sudah berkarya, tentu kita
telah melakukan kreasi. Begitu juga
sebaliknya, jika kita sudah berkreasi,
tentu kita telah menciptakan suatu
karya. Namun perlu disadari bahwa
tidak selamanya karya kita menarik
perhatian banyak orang. Tentu itu
berangkat dari sebarapa kreatif dan
atraktif kita dalam memprosesnya.
Maka dari itulah, agar daya tarik dan
perhatian publik tertuju pada kreasi kita
perlu adanya keseriusan dan ketekunan
dari jiwa kita dalam menciptakan suatu
karya. Karena dengan begitu kita akan
mendapat apresiasi dari publik bahwa
karya kita benar-benar bernilai dan
bermutu.

Terkadang di antara kita merasa kecil
hati ketika suatu karya tidak mendapat
apresiasi dan pengakuan dari publik.
Hal ini memang biasa. Termasuk pula
mendapat ejekan, cercaan, dan
berbagai penyudutan mengenai kreasi
kita sendiri. Dari sini biasanya kita akan
merasa minder dan tidak percaya diri
dengan kemampuan yang kita miliki.
Padahal belum tentu orang yang
mencemooh hasil karya yang kita cipta
akan mampu membuat seutas karya
yang lebih menarik dan bermanfaat bagi
kehidupan. Jadi, semangat untuk terus
berkarya dan berkreasi harus tetap
membara seiring dengan kapabilitas
yang kita miliki.

Suatu karya atau pun kreasi akan
menjadi simbol kehidupan kita di masa
yang akan datang. Hidup tanpa memiliki
karya dan kreasi sama saja dengan
mayat yang berjalan hidup-hidup.
Karena tanpa karya dan kreasi,
manusia ini tidak akan memiliki daya
guna bagi kehidupan umat yang
lainnya. Dengan karya dan kreasi itulah
kelak kita akan memiliki umur panjang meski
tubuh telah terpendam dalam tanah dan
diamakan cacing dan rayap-rayap bumi.

Paradigma manusia yang memiliki
karya dan kreasi dalam hidupnya

hingga saat ini nama-nama mereka
tetap harum. Karya dan kreasinyam
menjadi nafas penghidupan dari alam
ruh yang tidak dikenal oleh manusia.
Selain sebagai nafas dan ruh
penghidupannya, karya dan kreasinya
mampu memberikan pencerahan hidup
bagi umat manusia hingga masa
sekarang dan mungkin hingga bumi ini
mulai rapuh mengahdapi
kehancurannya.

Misalkan dengan karyanya, Imam
Ghazali sebagai penulis dan pemikir
Islam dengan karya monumentalnya
kitab Ihya’’‘Ulumuddin. Ibnu Sina juga
sebagai pemikir Islam mampu dalam
bidang kedokteran dengan karya
monumentalnya al-Qanun fi al-Thib yang
mampu memberikan sumbangsih bagi
perkembangan dalam dunia kedoteran
dan kesehatan umat manusia. Benjamin
Franklin dengan kreasinya mampu
menemukan penangkal petir yang
memberikan manfaat bagi kehidupan
manusia pada masa sekarang. Mark
Elliot Zuckerberg dengan Facebook-nya.
Larry Page dan Sergey Brin dengan
keampuhan google-nya sebagai mesin
pencari di internet. Dan beberapa para
penemu lainnya yang memiliki karya
gemilang lainnya patut menjadi tokoh
inspiratif bagi kita semua.

INDEPENDEN
Memang seakan mustahil kita untuk

menjadi manusia yang akan hidup kekal

dengan hasil karya dan kreasi yang
begitu gemilang. Tak lain itu hanya
hantu yang terus menakut-nakuti kita
untuk berkarya nyata. Terkadang kita
merasa tidak percaya diri. Rasa was-
was menjadi teman dalam tiap detik
perjalanan karya dan kreasi kita sendiri.
Sehingga apa yang kita usahakan
sebagai sebuah karya dan kreasi
mengalami kemandegan hingga
berhenti. Hantu demikian sudah lumrah
dan biasa tentunya yang selalu
menyertai kehidupan ini. Tidak ada cara
lain kecuali kita harus bersikukuh untuk
terus merangkak menelusuri
kemampuan kita dalam menghasilkan
karya dan kreasi dalam kehidupan ini.
Tentunya tidak lepas dari berbagai
proses yang panjang.

Namun hal yang perlu menjadi
pegangan dalam menciptakan karya
sebagai nafas kehidupan yang kekal
kita harus memantapkan keyakinan
bahwa kita bisa seperti orang-orang
terdahulu yang sukses dan mampu
hidup hingga kini dengan nafas-nafas
karya kreatifnya. Tidak jauh dari itu
semua, kita harus mantap tanpa melihat
siapa diri kita, anmun kita harus
berangkat dari jati kita dalam mencip-
takan suatu karya kreatif. Karya akan
mencerminkan nilai-nilai kehidupan
pembuatnya jika sang pembuat mampu
mengerahkan daya imajinasinya sendiri
tanpa ikut-ikutan imajinasi orang lain.
Dari sini konsep independen akan
memiliki peran besar bagi kreasi kita
sebagai nafas keabadian.

Mereka yang telah sukses dengan
kreasinya tidak berangkat dari hal yang
mudah, prosesnya tentu memakan sisa
perjalanan hidupnya. Namun berkat
ketekunan dan keyakinan atas
kemampuan jati dirinya untuk berkreasi
sedemikian rupa. Mungkin cercahan,
cemoohan, dan pandangan sinis
lingkungan akan menyeratai kreasi kita.
Ini pula yang mesti dihadapi dengan
penuh keseriusan lagi untuk
menciptakan karya yang lebih kreatif
dan memberikan nilai tawar bagi
kehidupan umat manusia.

Suatu karya kreatif akan memiliki nilai
kehidupan tersendiri pada masanya.
Kemungkinan besar suatu karya tidak
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ARUN al-Rashid (766-
506), khalifah di masa
Dinasti Abbasiyah, adalah
tokoh yang luar biasa da-

lam peradaban manusia. Masa
kekuasaannya, tahun 786 sampai
803, dan dilanjutkan oleh anaknya,
Ma’mun ar-Rashid, dikenal sebagai
Masa Keemasan Islam (The Golden
Age of Islam). Dalam upayanya me-
wujudkan keamanan, kedamaian,
dan kesejahteraan rakyatnya, Ha-
run al-Rashid membangun bera-
gam fasilitas. Baghdad sebagai Ibu
Kota Kerajaan dipenuhi bangunan-
bangunan megah. Sarana pendidi-
kan termasuk ibadah, kesehatan
dan perdagangan bagus sekali. Dan
yang fenemonal pada zamannya,
Harun juga membangun apa yang
disebut sebagai Bayt al-Hikma,
atau Rumah Kebijaksanaan (The
House of Wisdom). Ini sebuah lem-
baga penerjemahan yang berfungsi
sebagai perguruan tinggi, perpus-
takaan dan pusat penelitian.

Ilmu Pengetahuan berkembang
pesat dalam masa kejayaan Islam
tersebut. Ilmuwan-ilmuwan Islam
mencapai puncak ketenarannya
dengan beragam capaiannya. Ilmu
kedokteran, astronomi, matema-
tika, filsafat, dan sebagainya. Ha-
run al-Rashid memang seorang pe-
mimpin yang bervisi jauh ke depan.
Ia perintahkan para penerjemah
untuk menerjemahkan berbagai
karya penulis-penulis dari negeri-
negeri lain, seperti Persia dan Yu-
nani. Dalam dalam cerita, Sang
Khalifah disebut memberikan
penghargaan kepada para penulis
buku berupa emas yang beratnya
setara dengan berat buku yang di-
terbitkan. Betapa cerdasnya
Khalifah Harun al-Rashid. Kelak
capaian istimewa dunia Islam yang
diawali oleh Harun al-Rashid itu
menjadi ‘the gift of Islam’ bagi
peradaban Barat yang berkembang
kemudian. Ini dapat dibaca dalam
buku The Dawn of Modern Science
karya Thomas Goldstein.

Di mana kita bisa menemukan
pemimpin dengan visi hebat seperti
ditunjukkan Harun al-Rashid? Tak
perlu sinis, apatis, atau putus hara-
pan. Kita mungkin kecewa melihat
para pemimpin atau pejabat yang
acuh tak acuh pada pengembangan
dunia buku, atau tulis-menulis, Ba-
gaimana pun kita masih mene-
mukan pemimpin yang kita harap-

kan itu. Salah satunya adalah Dr
Harun, yang kini menjabat Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jawa Timur. Ketika Dr Harun diso-
dori proposal untuk menumbuhkan
budaya menulis melalui budaya di
kalangan kaum terdidik, khusus-
nya para guru pada 2012 yang lalu,
dia segera memberikan dukungan-
nya. Persetujuan itu diwujudkan
dengan penyelenggaraan pelatihan
menulis hampir 200 guru SD hing-
ga SMA, sekaligus peluncuran “Ja-
wa Timur Menulis” oleh Gubernur
Jawa Timur Soekarwo. Ini kemu-
dian disusul peresmian Indonesia
Menulis oleh Mendikbud.

Indonesia Menulis, sebuah lem-
baga nirlaba dan independen yang
bertujuan membudayakan kegiatan
menulis kini telah berusia satu
tahun. Menurut Achmad Wahju,
Direktur Eksekutif Indonesia Me-
nulis, dukungan pada kegiatan lem-
baganya luar biasa. Sejumlah gu-
bernur, bupati, dan walikota di
berbagai propinsi negeri ini telah
memberikan dukungan dengan
meluncurkan pelatihan menulis ba-
gi guru-guru dan siswa sekolah di
daerahnya. Selain di Jawa Timur,
Indonesia Menulis telah diundang
di Kalimantan Timur pada Oktober
tahun lalu. Dalam waktu dekat, In-
donesia Menulis akan menggelar
acara-acaranya di DKI Jakarta. Du-
kungan juga berdatangan Telkom
Indonesia, KPK, Departemen
Kesehatan, dan berbagai perguruan

tinggi, bank-bank serta perusahaan
swasta. Selain pelatihan dan semi-
nar menulis, kegiatan Indonesia
Menulis termasuk menyelenggara-
kan lomba-lomba menulis.

Dukungan para pejabat penentu
kebijakan negeri ini, seperti ditun-
jukkan oleh Kadinas Pendidikan dan
Kebudayaan Dr Harun dan Guber-
nur Soekarwo pantas dihargai tinggi.
Ini mengingat fakta yang mem-
prihatinkan di dunia perbukuan/
penerbitan buku di negeri ini.

Berdasar data, jumlah penerbit
buku anggota Ikapi di seluruh negeri
ini ada sekitar 800 penerbit. Dari
jumlah tersebut, kurang dari 20
penerbit yang tergolong “besar”, 150
penerbit tergolong”“menengah” dan
sisanya adalah penerbit”“kecil-
kecil.” Sebagian besar penerbit itu
berada di DKI Jakarta, kemudian
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan baru
Jawa Timur. Wilayah yang disebut
terakhir ini memang kalah dengan
Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
jumlah penerbitnya lebih kecil, lebih
dinamis penerbitan bukunya di-
banding Jawa Timur.

Terlepas penyebabnya, para biro-
krat top di daerah-daerah meru-
pakan pemegang kunci utama bagi
perkembangan dunia perbukuan.
Contohnya di Sumatra Barat, yang
perkembangan dunia perbukuannya
termasuk pesat. Provinsi ini adalah
satu di antara dua provinsi di

luar Jawa yang telah ada peng-

urus daerah Ikapi-nya. Gubernur-
nya sangat peduli pada dunia
perbukuan. Mereka sering meng-
ajak diskusi para penerbit buku
soal pengembangan industri buku.
Dukungan para birokrat untuk
menumbuhkembangkan budaya
menulis adalah langkah lain yang
sangat strategis dalam menyong-
song masa depan.

Betapa miskinnya negeri ini soal
buku tidak perlu diperdebatkan lagi.
Angka-angka menunjukkan hal itu.
Produksi buku di Indonesia seka-
rang paling tinggi mungkin sekitar
8.000 buah judul per tahun dengan
80%-nya adalah buku pelajaran
sekolah. Di Amerika Serikat atau
Negeri Belanda, produksi buku bisa
mencapai 60.000 judul per tahun,
dan di Jepang bahkan 100.000 judul.
Kita juga kalah dengan Malaysia
yang memproduksi 10.000 judul
buku per tahun.

Padahal, jumlah penduduknya
hanya sekitar sepersepuluh dari
penduduk Indonesia.

Indonesia memang ketinggalan.
Tetapi kita tentu tidak perlu terus-
menerus mengeluh, apalagi hanya
menyalahkan pihak lain. Apa yang
diperlukan memang bukan itu. Kita
bisa melakukan sesuatu untuk ikut
menumbuhkankembangkan bu-
daya menulis.

Anak-anak kita, dari keluarga
sendiri, kita bisa memulainya.

(dph_djoko@yahoo.com)
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WANITA, wani ditata dan sekaligus wani nata.
Dalam pengertian wani ditata, wanita (istri) harus
bersedia mendengarkan dan melaksanakan
perintah laki-laki (suami). Sementara dalam
pengertian wani nata, wanita harus mampu
memberikan pertimbangan atas pemikiran
seorang suami hingga lahirlah keputusan yang
arif demi kebaikan bersama dalam satu keluarga.
Begitulah makna wanita dalam persepsi filosofis
masyarakat Jawa. Ada pula asumsi kalau wanita
sekadar kanca wingking (istri yang pekerjaannya
di dapur), isi-sining omah (istri sebagai pelengkap
dalam berumah tangga). Seolah mengatakan
bahwa wanita bukanlah manusia yang pantas

untuk tampil di depan.
Begitu kuat budaya
Jawa terpatri dalam
otak mereka.
Sehingga tak sedikit
wanita Jawa yang
masih terkungkung
dalam stigma
inferioritas. Mereka
selalu berdiri di
belakang laki-laki.
Hanya laki-laki yang
mampu berdiri tegak
menjadi garda depan
atau pemimpin
barisan.

Jika kita sering
mendengar kata
emansipasi, tentu

kita akan mengingat serta nama R.A. Kartini.
Seorang tokoh emansipasi di awal abad ke-20.
Tak heran jika akhirnya terbentuk persepsi
publik bahwa mungkin di era pra-Kartini, wanita
Jawa senantiasa berada dalam lingkaran
kebodohan dan keterbelakangan. Wanita Jawa
yang terkenal dengan sifat mengalah, nurut,
neriman, polos, dan lugu. Terlebih saat Jawa
masih berupa kerajaan.

Namun fakta sejarah berkata lain. Wanita
Jawa pada jaman kerajaan sebenarnya telah
menunjukkan sebuah emansipasi yang begitu
tinggi. Melalui buku ensiklopedi Istri-istri Raja
Jawa, mengupas kisah dan biografi istri-istri raja
Jawa berdasar fakta sejarah, Krisna Bayu Adji
justru banyak mengungkapkan hal-hal yang
bertentangan dengan persepsi publik. Wanita
yang digambarkan oleh Krisna justru wanita
yang mempunyai peran signifikan dalam
perjalanan sejarah bangsa. Kita bisa melihat
sosok Ratu Shima (raja putri kerajaan Kalingga),
Pramodhawardhani (raja putri kerajaan Medang
periode Jawa Tengah terakhir), Sri Isyana
Tunggawijaya (raja putri Medang periode Jawa
Timur kedua), dan masih banyak lagi, mereka
semua adalah wanita yang mampu menunjukkan
bahwa singgasana wanita bukan hanya di dapur
sebagai kanca wingking. Dengan kekuasaan
yang dipegangnya, mereka mempunyai hak
untuk mengatur dan memutuskan. Bahkan
berhak memberi perintah kepada prajurit yang
berlabel laki-laki. Manusia yang selama ini
dianggap selalu menjadi penentu. Ternyata tak
sedikit wanita-wanita Jawa yang berani maju
selangkah dari cengkeraman budaya untuk turut
mengukir sejarah pada eranya. Terbukti melalui
istri-istri raja Jawa yang mempunyai peran
signifikan baik dalam keluarga, masyarakat,
maupun negara.

Melepaskan diri dari kungkungan budaya
Jawa bukan berarti membangkang. Wanita-
wanita hebat ini hanya menunjukkan kekuatan
yang tersembunyi di balik kesahajaannya. Meski
demikian, wanita-wanita Jawa tak lantas melupa-
kan kodratnya sebagai pendamping laki-laki
(suami). Bersahaja, tapi cerdas dan berani
dalam memberikan pertimbangan atas pemikiran
suami demi keharmonisan rumah tangga.
Sehingga tercipta hubungan simbiosis mutua-
lisme yang dinamis. Selaras dengan simbolisasi
antara warangka dengan curiga, lesung dengan
antan, gunung dengan samudera, atau ibu
pertiwi denggan bapa angkasa.

Buku ini mengupas tentang kisah singkat istri-
istri raja Jawa sejak kerajaan Medang periode
Jawa Tengah hingga Kasultanan dan Pakualaman
di Yogyakarta. Selain itu, buku ini juga mengupas
kisah istri-istri raja jawa dalam Jagad Pakeliran
Wayang Purwa, kisah beberapa tokoh wanita
dalam legenda Jawa, serta beberapa tokoh
wanita dalam Serat Chentini. Namun ada sedikit
keganjilan di sini. Selain menguak kisah tentang
istri-istri raja, Krisna juga menguak kisah tentang
wanita-wanita hebat terkini, seperti Megawati
Soekarno Putri, Sri Mulyani Indrawati, Kristiani
Herrawati Yudhoyono, Moeryati Soedibyo, dan Siti
Fadhilla Supari. Meski keduanya merupakan
wanita yang sama-sama dapat menginspirasi
pembaca, khususnya wanita, tapi penempatannya
kurang tepat sehingga membuat isi buku kurang
fokus dan menjadi kurang relevan dengan
judulnya, “Istri-istri Raja Jawa”.

Terlepas dari kekurangannya, bagaimanapun,
buku ini sangat membantu pembaca guna
membuka cakrawala pengetahuan tentang kisah
dan biografi istri-istri raja Jawa. Buku ensiklopedi
yang ringkas, praktis, dan efektif untuk membuka
mata mengenai siapa saja istri-istri raja Jawa.
Merupakan sebuah bagian perjalanan sejarah
dan budaya yang sangat penting untuk diketahui
oleh para generasinya. (*)

Peresensi adalah mahasiswa Jurusan
Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS

Universitas Negeri Surabaya.
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mendapat daya tarik dan manfaat bagi
umat manusia pada masa kehidupan
sekarang. Namun mungkin pula pada
kehidupan umat manusia yang akan
datang naik aun tak terkira. Cuma
terkadang suatu kreasi tidak mendapat
isapan jempol karena kurang
bermanfaat pada masa itu. Tidak ada
yang dapat menyangkal jika pada tahun
yang berbeda kreasi tersebut sesuai
dengan kehidupan yang menyertainya
akan menjadi nafas awal bagi kita dan
secara umum bagi bangsa.

Dengan demikian, semangat berkarya
sebagai modal kehidupan setelah kita
berada di bawah tanah bertemankan
cacing dan rayap-rayap tanah harus
disinerjikkan. Saat kita berkreasi harus
menghadapkan wajah menyoroti lorong
waktu yang ada di depan tanpa melihat
pada kiri, kanan, dan belakang. Karena
jika demikian kita akan terbawa oleh
arus orang lain yang akan menghilang-
kan nilai independesi kreasi yang akan
kita ukir. Semangat berkarya baik
berupa karya seni tulis, teknologi, ukir,
dan beberapa kreatifitas lainnya harus
terbangun sekuat mungkin sebagai
peninggalan dan jasa untuk bangsa.
Sekecil apapun kreasi yang kita buat,
pada masannya akan mendapat
perhatian dari umat manusia. Dari
sanalah kita akan hidup lebih kekal.
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