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Pengantar

Puisi, Bahasa dan Teknologi Media
Apakah titik, koma, spasi, jeda, font dan tanda baca lain adalah bahasa? Apa-
kah mereka perangkat pasif? 

Setelah lahirnya mesin cetak Gutenberg dan berakhirnya Abad Pertengan, 
kita memasuki budaya cetak: meninggalkan pro-kontra antara budaya lisan 
dan budaya tulis dalam memandang basis reproduksi (terbunuhnya sastra 
lisan dan tradisi) masyarakat modern.

Apakah bahasa berada di luar tubuh atau di dalam tubuh? Apakah bahasa 
ikut membentuk gramatika tubuh?  

Teks dalam puisi mulai dilihat tidak lagi semata sebagai bahasa, tetapi juga 
material. Masa yang mulai menghubungkan puisi sebagai objek dalam 
fenomena “puisi konkret”. Komputer melahirkan era lain, yaitu “tulisan digi-
tal”. Komputer tiba-tiba memberikan font yang berlimpah, sementara mesin 
tik dengan font tunggal. Dalam dunia digital, puisi sekaligus adalah data dig-
ital dan mesin alfabet. data yang bisa rusak maupun dirusak, karena peru-
bahan tegangan arus listrik maupun operator melakukan transcoding antara 
software satu ke software lainnya. 

Praktek-praktek artistik lain: grafis, audio, keterlibatan kinestetik maupun 
manipulasi efek dalam dunia digital membuat puisi mendapat strategi lain 
yang mulai umum disebut sebagai “puisi digital”.

Berlin Proposal, karya Afrizal Malna yang terbit 2015 lalu, menurutnya tidak 
dikerjakan dengan fasilitas mengetik yang dimiliki program komputer yang 
semata berurusan dengan aksara. Tetapi menggunakan software grafis, Inde-
sign maupun Photoshop dari Adobe yang berurusan dengan banyak fasilitas 
untuk mengerjakan tipologi maupun berbagai bentukan bidang visual. Cara 
kerja ini membawa puisi-puisinya tidak lagi semata berusan dengan teknolo-
gi bahasa, melainkan juga teknologi.

Dalam senirupa dikenal Glitch Art, yang awalnya memanfaatkan lonjakan 
tegangan arus listrik yang tidak stabil, dan berpengaruh pada media digi-
tal dalam produksi film, video maupun fotografi. Kini perupa digital sengaja 
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menggunakan software untuk merusak data atau kode digital menjadi bentuk 
visual yang tidak terduga. Hal yang juga berkembang dalam dunia musik, 
misalnya mengubah vector maupun titik koordinat motif tenun menjadi 
komposisi musik, dijalankan oleh software tertentu yang dirakit khusus oleh 
komponis yang menggunakannya. Sebuah medan produksi lain dimana te-
knologi digunakan sebagai “ruang kerja lain” antara materi dan media.

Puisi masakini sedang memasuki gelombang terguncangnya ruang bahasa 
berhadapan dengan pengaburan teritori komunikasi dengan teknologi ma-
sakini. 
Bahasa Indonesia kian kewalahan untuk bisa mengikuti arus budaya urban, 
bentuk komunikasi internet yang sangat agresif mengatasi ruang dan waktu 
yang sebelumnya terukur, dan kini berada di luar ukuran representasi laman-
ya. Wilayah pembaca yang sebelumnya menghadapi puisi dalam sihir media 
cetak maupun tawaran tipologi estetika dari para kritikus maupun teoritisi 
sastra, kini penyair dan pembaca langsung membentuk medan komunikasin-
ya melalui dunia online. 

Puisi yang hingga kini masih dikaitkan secara organik maupun analog den-
gan bahasa sebagai medianya, alih-alih harus berhadapan dengan fenomena 
di mana listrik, software komputer, kode-kode digital sedang membuat se-
buah mesin bahasa. Penyair alih-alih harus masuk ke dalam teknologi cyber 
untuk melakukan update atas ruang yang sudah berubah. Apakah puisi, apa-
kah bahasa, dalam medan produksi media seperti ini?*** 

Romantisme Gambar dan Aksara; 
Sebuah Tulisan Atas Kumpulan Puisi 
Berlin Proposal Karya Afrizal Malna

oleh Areispine Dymussaga Miraviori1

/1/ Sebermula adalah Kata
Pada 30 Maret 1973, Sutardji Calzoum Bachri mengeluarkan sebuah tulisan 
yang diberi judul Kredo Puisi, yang kemudian menjadi titik yang menandai 
perubahan dalam sejarah kesusastran Indonesia, khususnya puisi. Tesisn-
ya sederhana: Sutardji berusaha membebaskan kata dari maknanya. Kata 
menjadi sebuah kesatuan yang berdiri sendiri tanpa terbebani oleh tugasnya 
sebagai penyampai makna. Terpisahnya kata dari ide-ide yang dibebankan 
kepadanya ini lantas memungkinkan kata tersebut memiliki tubuhnya yang 
independen, bebas menentukan arahnya sendiri dengan kreatifitas yang tak 
terbatas.

Berbicara mengenai ‘pembaruan’ yang diusung Sutardji, maka tidak bisa kita 
lepaskan dari suasana ‘pembaruan’ yang muncul dalam kesusastraan Indo-
nesia pada pertengahan 1960-an. Di tengah dekade ini Indonesia mengalami 
huru-hara politik yang berimbas besar pada seluruh sendi kehidupan mas-
yarakat, termasuk juga dalam kebudayaan. Sapardi Djoko Damono dalam 
“Tentang Eksperimen, Eksperimentasi, dan Sebagainya: Beberapa Catatan 
Tentang Puisi 1970-an”2 mencatat bahwa pada pertengahan dekade terse-
but, perkembangan puisi Indonesia terbelah menjadi dua kecenderungan 
umum: (1) puisi-puisi bertemakan sosial –yang seringkali disebut dengan 
‘realisme sosialis’, meskipun agak lain dengan pengertian realisme sosialis 
yang berkembang di negeri-negeri penganut paham sosialis dan komunis, 
melainkan mengalami penyesuaian dengan keadaan masyarakat Indonesia– 
sebagai sebuah reaksi dari para penyair terhadap keadaan politik Indonesia, 
dan (2) puisi-puisi yang temanya jauh dari jenis yang disebutkan sebelumnya. 
Pada kecenderungan yang kedua ini, seperti yang ditulis Goenawan Moha-
mad dalam esainya “Nyanyi Sunyi Kedua”3, dipenuhi oleh puisi-puisi dengan 
1  Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia Departemen Ilmu Susastra 
tahun 2016. Saat ini bekerja di Institut Kesenian Jakarta.
2  Sapardi Djoko Damono dkk, Sastra Indonesia Tahun 1970-an: Kajian 
Tematis (2009). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
3  Horison (1969), No. 2, Th. IV, Hal. 42.
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eksplorasi poetika yang mempertahankan keutuhan emosi dan imajinasi se-
bagai nyawa dari sebuah puisi, berbeda jauh dengan puisi-puisi pada kecend-
erungan pertama dengan pernyataan-pernyataan yang lebih konklusif.

Eksplorasi poetika yang terdapat pada kecenderungan kedua ini kemudian 
memungkinkan adanya eksperimen-eksperimen dalam karya yang muncul, 
tidak hanya dalam puisi melainkan juga dalam prosa dan teater4. Munculnya 
berbagai eksperimen yang terjadi pada tahun-tahun ini disebut Goenawan 
sebagai sebuah gerakan avant garde dalam kesusastraan Indonesia5; sebuah 
pernyataan yang cukup menggambarkan betapa eksplorasi besar-besaran 
tengah dilakukan oleh para seniman Indonesia. 

Eksplorasi sendiri merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam 
dunia kepenulisan, sebab seorang penulis pasti melakukan perkembangan 
dalam tulisannya sendiri, baik dalam keberagaman tema maupun stilistika. 
Dalam hal ini, kembali ke awal pembicaraan, Sutardji adalah salah satu kasus 
yang menarik dalam perkembangan kesusastraan sebab dengan beraninya ia 
meruntuhkan makna dari kata-kata yang selama ini *banyak* dipercaya se-
bagai satu-satunya media yang mampu menyalurkan emosi dan imajinasi ke 
dalam wujud yang bisa dibaca dan dipahami orang lain. Lantas, permasalah-
an muncul ketika pembaca kemudian dihadapkan dengan puisi-puisi Sutard-
ji, salah satunya, ambil saja puisi berjudul “Q” yang dipenuhi dengan tanda 
seru [!] dan huruf [a], [l], [i], [f], dan [m] secara tak beraturan. Masyarakat 
Indonesia yang sangat lekat dengan tradisi lisan-nya pun bertanya: bagaima-
na cara membaca puisi ini?

Kita memang masih belum bisa memisahkan puisi dengan bunyi. Membaca 
puisi berarti memainkan rima, aliterasi, fonetik, dan irama: berbagai anasir 

4  Di tahun-tahun ini, dalam dunia teater, muncul gelombang Tradisi Baru 
yang diprakarsai oleh Putu Wijaya dan Rendra (Cobina Gillit Asmara dalam “Tradisi 
Baru: A “New Tradition” of Indonesian Theatre”. Asian Theatre Journal, Vol. 12, No. 
1 (Spring, 1995), hlm. 164-174. University of Hawai’i Press) yang mengembangkan 
bentuk baru, eksperimen, fusion, dan apresiasi fisik yang tertuang dalam naskah-nas-
kah terjemahan. Hal ini dikatakan Asmara bahwa gelombang Tradisi Baru tersebut  
“...has been used to describe works of art produced by directors, playwrights, choreog-
raphers, composers, and writers who use aspects of the many traditional cultures of 
Indonesia and present them in innovative and experimental ways in order to address 
contemporary society”
5  lih. 2

dan kaidah-kaidah yang membangun puisi, sehingga sebuah puisi mencapai 
keindahannya meskipun hanya dibaca di dalam hati. Mantra-mantra yang 
diucapkan oleh dukun terasa lebih familiar dan bisa kita pahami maksud dan 
kegunaannya, meskipun kita tidak memahami kata demi kata yang diucap-
kan si dukun, sebab mantra-mantra tersebut menghasilkan nada. Puisi “Q” 
milik Sutardji mungkin masih bisa ‘dibaca’, mengingat puisi tersebut masih 
memiliki aksara, yang setelah diamati susunannya, membentuk sebuah kata: 
“alif lam mim”. Namun, bagaimana cara membaca ‘puisi’ Danarto yang beru-
pa susunan delapan garis yang membentuk sembilan buah kotak?

Barangkali ada satu konsep mengenai hubungan antara aksara dan kelis-
anan yang seringkali kita lupakan. Walter J. Ong dalam Orality and Literacy 
(1995) berusaha mengingatkan kita bahwa pada mulanya kata adalah bunyi. 
Bunyi-bunyian (audio) yang kita gunakan untuk merujuk suatu benda atau 
hal, dengan perkembangan teknologi, kita pindahkan menjadi bentuk visu-
al yaitu gambar. Maka, pada dinding-dinding goa dapat kita temukan gam-
bar-gambar purbakala yang menceritakan kehidupan pada masa itu, segala 
informasi yang berusaha direkam oleh manusia pada zamannya dan dapat di-
baca oleh orang lain hingga ribuan tahun kemudian. Dalam perjalanan wak-
tu, gambar-gambar tersebut terus berubah mengikuti perkembangan zaman; 
disederhanakan, dipraktiskan, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebu-
dayaan di masing-masing tempat. 

Di Cina, misalnya, gambar-gambar tersebut disebut hanzi, di mana setiap 
satu gambar (karakter) merujuk pada satu benda atau hal. Dua karakter hanzi 
yang berbeda apabila disatukan akan membentuk satu karakter lain lagi den-
gan makna yang lain pula. Misalnya, karakter ‘atap’ (宀) dan ‘perempuan’ (女) 
apabila digabungkan akan menghasilkan karakter ‘aman’ (安). Contoh lain-
nya, karakter ‘sepuluh’ (十) dan ‘mulut’ (口) apabila bergabung akan meng-
hasilkan karakter ‘kuno’ (古). Sementara di Indonesia berkembang banyak 
gambar yang digunakan sebagai petanda, misalnya pallawa dan dewanagari 
yang banyak ditemukan dalam situs-situs arkeologi. Gambar-gambar itulah 
yang kemudian kita sebut dengan aksara, termasuk juga di dalamnya aksara 
latin atau romawi yang saat ini kita gunakan sehari-hari. Kita sering lupa bah-
wa huruf [a], [b], [c], [d], [e], dan seterusnya yang kita gunakan ini adalah 
gambar, sehingga kita terkungkung dalam keberaksaraan latin dan gagap ke-
tika berhadapan dengan ‘puisi’ Danarto yang disebutkan sebelumnya. Pada-
hal, yang dilakukan oleh Sutardji maupun Danarto ‘hanyalah’ sesederhana 
mengembalikan bahasa kepada bentuk, simbol, atau sumber acuan yang se-
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belumnya, yang bisa dibilang lebih primitif ketimbang kompleksitas bahasa 
yang kita gunakan saat ini.
Hal yang sama juga terjadi dalam seni musik. Kita mengenal gambar not ba-
lok sebagai petanda untuk bunyi-bunyian dengan tone yang beraneka. Tan-
pa perlu huruf latin untuk menerangkannya, kita dapat membaca not balok 
tersebut dan memainkannya dengan piano menjadi sebuah lagu yang merdu. 
Begitu pula yang terjadi dalam teritori digital: susunan garis yang tidak dapat 
terbaca oleh saya barangkali menjadi sesuatu yang masuk akal untuk kom-
puter, atau minimal oleh orang yang mengerti bahasa komputer.

/2/ Afrizal dan Romantisme Puisi Visual
Apabila Sutardji atau Danarto memiliki kesadaran untuk mengembalikan 
bahasa kepada bentuk, simbol, atau sumber acuan yang sebelumnya dalam 
rangka mengeksplorasi keindahan puisi tanpa melalui kata-kata, Afrizal Mal-
na memiliki latar belakangnya sendiri dalam menulis puisi-puisi dalam an-
tologinya yang terbaru, Berlin Proposal (2015). Dalam tulisan pengantarnya, 
Afrizal sedikit banyak bercerita mengenai kegelisahannya atas keterbatasan 
bahasa yang dialaminya setibanya ia di Berlin pada tahun 2012 lalu: tubuh 
yang hanya terbiasa dengan bahasa Indonesia harus berhadapan dengan 
benda-benda dan lingkungan berbahasa asing yang kemudian menjadi sep-
erti seakan menjauhkan dirinya dari dunia baru di sekelilingnya. Untuk me-
menuhi kekosongan itulah Afrizal, seperti yang dikutip dalam tulisan pen-
gantarnya, “…keluar masuk museum untuk memenuhi kebutuhan membaca 
dengan cara melihat. Atau pergi ke pasar loak yang menjual barang bekas di 
hari Minggu”. Terbatasnya input yang ‘hanya’ berupa gambar visual tersebut 
kemudian menghasilkan output yang juga ‘hanya’ bisa berupa gambar visual, 
sebab Afrizal tak memiliki bahasa yang mampu mengolah rasa yang ia dapa-
tkan di tengah keterasingan ini. Bagi Afrizal, gambar-gambar itulah aksara 
yang dapat digunakannya.

Pengalaman yang didapat oleh Afrizal tersebut setidaknya menunjukkan ke-
pada kita bahwa betapa petanda sifatnya sangatlah personal dan subjektif, 
seperti halnya puisi Danarto yang mungkin hanya bisa dipahami oleh dirinya 
sendiri, atau bahasa komputer yang tidak bisa saya mengerti. Perbedaannya 
dengan petanda yang kita gunakan sehari-hari hanyalah seberapa luas cak-
upan dan penyebaran petanda tersebut sehingga dapat digunakan oleh orang 
lain sehingga subjektivitas tersebut perlahan-lahan kabur. Keterbatasan baha-
sa dan aksara seperti yang dialami oleh Afrizal justru membawanya kepada 
sebuah pengalaman berpuisi yang lebih luas, di mana pada hakikatnya semua 

bentuk audio dan visual dapat menjadi puisi yang bisa dinikmati. Dalam 
penulisan puisinya sendiri, Afrizal menggunakan teknologi In Design yang 
memungkinkannya untuk ‘menggambarkan’ puisi dengan lebih leluasa, jauh 
dari kekakuan baris dan kolom seperti yang terdapat pada aplikasi lain sep-
erti Word, misalnya.

Hal ini dapat dilihat dalam puisi Afrizal yang berjudul “Puisi Digital”, di mana 
puisi tersebut terdiri dari garis-garis panjang dan pendek yang berselang-se-
lingan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya menyampaikan maksud dari 
puisi tersebut, dan kalaupun bisa, barangkali resepsi yang muncul dalam 
benak saya akan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Afrizal. Memba-
ca tulisan ini pun sepertinya harus dilakukan sambil melihat langsung pui-
si-puisi Afrizal yang disebutkan, sebab keterbatasan sitematika aksara tidak 
akan cukup untuk menampung luasnya rasa dan makna. Akan tetapi, jika 
saya tetap ditanya bagaimana resepsi saya terhadap puisi tersebut, maka saya 
akan menjawab bahwa garis-garis dalam “Puisi Digital” mengingatkan saya 
kepada garis-garis pada monitor denyut jantung meskipun agak berbeda. 
Garis-garis yang digambarkan semakin pendek di kolom-kolom garis selan-
jutnya, bagi saya, seperti interval atau pulse yang merendah.

Hal yang sama juga terjadi dalam puisi “Tektonik Digital” yang berupa garis-
garis paralel yang terputus oleh sebuah tanda koma, kemudian dilanjutkan 
lagi oleh garis-garis paralel lain yang lebih panjang. Yang saya ketahui hany-
alah fungsi dari tanda koma sebagai pemberi jeda. Tanda koma dalam “Tek-
tonik Digital” memang sepertinya memenuhi fungsinya sebagai pemberi 
jeda, sebelum garis-garis paralel yang ada sebelumnya dilanjutkan lagi den-
gan bentuk yang persis sama, namun tanda koma itu juga yang sebenarnya 
memutus stagnansi garis-garis paralel tersebut. Sampai di sini, saya kurang 
lebih bisa memahami di mana letak ‘tektonik’ yang disebutkan Afrizal dalam 
judul puisi ini. Dari kedua puisi di atas, baik yang terbaca maupun yang tak 
terbaca oleh saya merupakan sebuah petanda yang digunakan Afrizal untuk 
menyampaikan pengalaman yang didapatnya, barangkali secara audio, vi-
sual, atau dalam ranah digital. Maka, garis-garis yang muncul dalam kedua 
puisi di atas tidak lagi sebatas garis-garis  yang dingin dan kaku, melainkan 
garis-garis yang memiliki muatan emosinya sendiri. Bagaimanapun garis-
garis tersebut adalah sebuah aksara.

Afrizal tidak hanya ‘bermain’ dengan garis-garis dalam membahasakan 
pikirannya, melainkan juga dengan susunan aksara yang membentuk se-
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buah gambar yang lebih besar, sebagaimana yang sering disebut dengan pui-
si konkret. Menariknya, ‘gambar-gambar besar’ yang dibangun oleh Afrizal 
menggunakan aksara sekaligus membentuk kesatuan konsep. Hal ini dapat 
ditemui dalam puisi “Altar Pergamon” yang menggambarkan keterbukaan 
ilmu pengetahuan seiring perkembangan zaman. Altar Pergamon, yang mer-
upakan peninggalan bersejarah yang dibangun pada masa kerajaan Yunani 
di bawah Raja Eumenes II, merupakan altar yang digunakan sebagai tempat 
persembahan kepada Dewa Zeus dan Dewi Athena. Ditilik dari mitologi yang 
melatarbelakanginya, Dewa Zeus atau Jupiter melambangkan omnipotensi 
sementara Dewi Athena atau Minerva merupakan lambang dari ilmu peng-
etahuan. Dengan demikian, keduanya membentuk sebuah konsep ‘omnipo-
tensi ilmu pengetahuan’, yang dalam “Altar Pergamon” digambarkan Afrizal 
berupa susunan nama-nama portal informasi dari masa ke masa. Nama-na-
ma ini kemudian disusun sedemikian rupa membentuk sebuah altar: tingkat 
paling bawah berupa aksara yang menyusun kata “the cyrus cylinder” dan 
pada tingkat paling atas tersusun kata-kata “bbc”, “cnn”, “msn”,  “ask”. Apa-
bila diamati lebih lanjut, nama-nama portal informasi tersebut disusun ke 
atas berdasarkan tingkat keterbukaannya; mulai dari the cyrus cylinder yang 
sangat sekretif hingga bbc yang menawarkan informasi setiap hari ke seluruh 
dunia tanpa batas.

Sementara itu dalam “Mitos Mimesis”, Afrizal menyusun deretan alfabet yang 
paralel secara vertikal dan horizontal, menggambarkan kesamaan/kesetaraan 
posisi sebagaimana terjadi dalam sebuah proses mimetik. Proses mimetik 
akan mengasilkan bayangan yang sama persis dengan objek aslinya, seperti 
cermin. Akan tetapi, Afrizal memunculkan huruf-huruf yang berbeda dalam 
susunan alfabet tersebut, seolah ingin memecah mitos mimesis yang kita ke-
nal. Sama dengan kedua puisi sebelumnya, kesatuan gambar dalam “Altar 
Pergamon” dan “Mitos Mimesis”di atas merupakan sebuah petanda atas kon-
sep yang dipahami Afrizal terhadap hal-hal yang muncul dan terjadi di hada-
pannya, yang tidak mampu ia rekam dan bahasakan menjadi kalimat-kalimat 
naratif melainkan membentuk sebuah skema.

Ada sebuah puisi yang paling menarik hati saya dalam buku Berlin Proposal 
ini yaitu sebuah puisi berjudul “Mauerpark”. Dibanding keempat puisi yang 
telah disebut di atas, “Mauerpark” cenderung lebih mudah dibaca. Isinya 
adalah susunan nama barang-barang bekas; mulai dari “mesin tik bekas”, 
“ikat pinggang bekas”, “buku puisi bekas”, hingga “teropong bekas”. Selain 
benda-benda tersebut, ada pula verba seperti “seseorang masih menatap” 

dan “nyenggol pantat orang”. Kata-kata tersebut disusun sedemikian rupa 
ke dalam kolom dan baris yang rapih, membentuk sebuah lukisan. Ya, puisi 
ini adalah cara Afrizal untuk ‘melukiskan’ pemandangan Mauerpark, sebuah 
flea market, yang pernah dikunjunginya. Kolom dan baris memisahkan ba-
rang-barang yang didagangkan oleh satu penjual dan penjual lainnya; sebuah 
lanskap visual direkam Afrizal melalui kata-kata.

Kelima puisi Afrizal yang disebutkan di atas jelas membawa pembacanya ke-
pada sebuah pengalaman yang baru, di mana gambar-gambar, baik yang kaku 
maupun yang lentur, dapat memunculkan romantismenya sendiri meskipun 
tanpa bahasa dan narasi poetik.

/3/ Penutup
Pagi tadi saya buka dengan sebuah artikel dari newyorker.com bertajuk “In 
The Future, We Will Photograph Everything And Look At Nothing”. Per-
nyataan dalam tajuk tersebut muncul dari beberapa hal, salah satunya ada-
lah kebiasaan baru kita untuk menambahkan gambar di setiap kalimat atau 
narasi yang kita sampaikan, baik berupa foto maupun emoticon.  Perpaduan 
antara gambar dan kalimat tersebut kemudian menghasilkan informasi yang 
lebih ‘bernilai’, hingga akhirnya diciptakanlah sebuah aplikasi editor foto 
yang lebih canggih sebab “a picture worth thousand words”. Penemuan ini, 
setidaknya, hampir sama seperti yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh 
Sutardji dalam Kredo Puisi-nya, yaitu berhasil membukakan keterkungkun-
gan makna oleh aksara. Bukan berarti keberadaan aksara harus diingkari, se-
bab aksara merupakan gambar itu sendiri. Hal ini jugalah yang terjadi dalam 
puisi-puisi Afrizal yang ia satukan dalam Berlin Proposal, sebuah hasil dari 
penggambaran dunia ketika bahasa menjadi sesuatu yang sangat material, 
namun tetap mampu diromantisasi dengan gambar dan aksara yang berane-
ka untuk menyampaikan kedalaman rasa.
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Ya, Omega, dan Zet Berujung pada [...]:
Penulisan Asemik dan Puisi Kongkret dalam Jenuhnya Kebudayaan 
Aksara

Ari J. Adipurwawidjana

ي
Ya.

Akhirnya.
Akhirnya kita telah sampai pada titik ketika semua huruf yang kita cungkil 
pada loh tembikar, kita gurat pada daun, kita pahat pada batu, kita noda-
kan pada papirus dan kertas, kita benam dalam lima milenium berlapis-lapis 
sedimen dan mineral, kita tumpuk di dalam kardus yang kita peram dalam 
gudang arsip, kita tata dalam map, kita urai dan padatkan menjadi 0101010 
dalam cakram dan perangkat elektronik yang lantas bertebaran dalam gelom-
bang-gelombang elektromagnetik di atmosfer dan kabel-kabel logam dan ser-
at optik menjenuhi peradaban yang sudah kita bangun selama sekian milenia. 
Dalam belantara ini kita tersesat dalam simulakra citra dan aksara pada layar 
dan lembar—yang kita genggam dan yang menaungi kita seperti langit yang 
berpura-pura melindungi kita dari meteor yang mungkin kesasar menuju 
kita. Sayangnya, mungkin kita tidak hanya terhindar dari benda-benda langit 
yang berpeluang jatuh ke bumi melainkan juga dari kesempatan menikma-
ti dan menderita kenyataan mentah: tubuh yang hangat, daun yang rentan, 
tanah yang gembur; karena aksara, angka, dan sinyal tut-tut-tut  memenuhi 
kelopak mata bagaikan gajah sehingga mata kita berkunang-kunang dan kita 
mengira kita melihat semut di seberang lautan. Kata-kata—ketika mereka ti-
dak mengaku sebagai mantra atau doa sekalipun—senantiasa memistifikasi.

Untungnya.
Untungnya ada manusia seperti Afrizal Malna yang berkesempatan untuk 
keluar sejenak dari timbunan tanda—“menulis untuk keluar dari aku | dan 
[...] berjalan | menuju sebuah pagar tinggi. tebal. | \tebal\ | menjadi seekor 
binatang dalam kata berlalu”—sehingga dapat merenung dalam keterasin-
gan menyimak “bau glühwein, tersamar. ranting cahaya | antara mantel dan 
bangunan malam, di | fasanenstraße, sarung tangan, rajutan | dingin. dua 
penyair afrika selatan – hitam – putih – berdebat dalam bahasa inggris. ka-
kkak-kakkakkakkak”—yacketty-schmackety, blah-blah-blah, was-wes-wos: 

menyimak bau dan bunyi—kenyataan mentah sehingga ia dapat memanjat 
lapisan-lapisan setiap zaman yang terkubur dari masa pleistosen saat bumi 
melahirkan manusia hingga antroposen ketika manusia membunuh bumi—
timbunan yang membangun peradaban manusia, berusaha mencari napas 
dalam timbunan helaian prasasti, gulungan papirus, helaian kertas, dan layar 
LCD, menaiki tangga mesin tik menuju lembar kertas yang sebentar lagi dile-
paskan—mengatasi kata-kata. 

Karenanya, agak sulit bagi saya mengemban tugas “mengupas” ini karena jus-
tru pengupasan sudah dalam proses terjadi dalam Berlin Proposal, lapisan-
lapisan yang sudah mengeras dan mengerak ditembus dan dikupas sehing-
ga kita kita dapat melihat bolongnya siang hari. Lembaran-lembaran ini 
melakukan eksplorasi dan ekskavasi bangun arsitektonik yang menjadikan 
dirinya sendiri. Sajak-sajak ini bukanlah makhluk pertama yang berupaya 
membebaskan diri dari bahasa yang menciptanya. Tender Buttons yang kel-
uar dari hentakan jari-jari Gertrude Stein,  pada mesin tik, atau puisi yang 
ujarkan Allen Ginsberg, yang membentangkan deret frase nomina pada 
kertas, seperti yang dilakukan Afrizal dalam “mauerpark” dan “kalder,” da-
lam upaya melepaskan तत ्dari genggaman tatanan simbolik patriarki yang 
dibangun kata, aksara, bahasa, yang, kata Lacan, “sudah ada hingga saat se-
tiap subjek pada titik dalam perkembangan mentalnya memasukinya” sede-
mikian sehingga si subjek menjadi budak bahasa, ...yang sudah menetapkan 
tempat bagi si subjek sejak kelahirannya kendati hanya dari namanya.” Atau, 
bisa juga kita simak garapan para penulis asemik, seperti Tim Gaze dan Jim 
Leftwich, yang menggurat, menoreh, menyapu noda pada kertas dengan up-
aya sengaja menghindar dari makna. Atau, kita pandang puisi kongkret karya 
Remy Sylado, Sutardji Calzoum Bachri, atau Jeihan. Seperti mereka, Afrizal 
membiarkan tinta ada sebagaimana adanya: garis, noda, blot (sebagaimana 
Lawrence Sterne di abad kedelapan belas menyajikan narasi Tristram Shandy 
tentang keberadaanya sebelum lahir dengan menyajikan satu halaman penuh 
dengan tinta hitam). 

Namun, Afrizal Malna membawanya lebih jauh. Ia bukan sekedar bereksper-
imen dan mencari jouissance dalam kesempatan sejenak bolos dari tatanan 
peradaban yang ajeg. Ia menunjukkan betapa aksara sudah berkeliaran den-
gan struktur geologis bumi dan bangun ekonomi-politik global. This is how 
he humps a cow. Garis membentuk huruf. Namun, garis juga membagi-bagi 
benua dalam lintang dan bujur, dan garis-garis inframerah, dan bluetooth dan 
gelombang transversal dan longitudinal. Garis-garis juga ikut berperan mere-
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produksi diri dengan puluhan “kurikulum vite yang terselip di bawah tisu 
basah,” yang disimpan dalam format .pdf yang dikirim via email ke semua 
klien dan mitra, garis yang pada KTP, SIM, KTM, Kartu NPWP, Kartu Askes 
dan BJPS, dan paspor serta visa yang difotokopi, dinunggah, diunduh, dan 
disahihkan oleh coretan tandatangan pejabat dan cap lembaga. Lalu, diri kita 
dievaluasi. Berapa nilai diri kita setelah sedemikian rupa digandakan dan di-
digitalisasi dan dikonversi menjadi bilangan kuantitatif? Berapa harga tan-
datangan Gubernur Bank Indonesia pada lembar kertas yang dihias oleh pola 
floral yang sedemikian rumit?

Tampaknya.
Tampaknya memang kita memberi nilai mutlak pada kata-kata yang mem-
bangun diri dan dunia kita. Jika saya sendiri, misalnya berusaha merenungi 
apa saja dalam kehidupan saya yang saya anggap bernilai, yang muncul dalam 
benak saya adalah huruf-huruf: D-E-M-O-K-R-A-S-I, K-E-A-D-I-L-A-N, 
P-E-R-S-A-H-A-B-A-T-A-N, C-I-N-T-A ([tanda sambung] K-A-S-I-H). Jadi, 
mungkin, jika saya hendak menerima ajakan Afrizal Malna untuk istirahat 
sejenak dari nebula kata dan aksara yang menghidupi saya, saya akan mem-
beri tanggapan begini:

Namun demikian, apakah sajak-sajak dalam Berlin Proposal ini, dengan li-
sensianya sebagai puisi dapat bercermin dan melihat betapa terperangkapnya 
dirinya itu? Pertanyaan yanglebih penting lagi mungkin adalah dapatkah pui-
si Afrizal Malna yang kembang-kempis, hilir-mudik, berlalu-lintas, berjuang 
keras menelanjangi bahasa yang menjadi organi internalnyasekaligus yang 
lingkungan yang mengelilinginya tidak jatuh ke dalam mistifikasi, mitifikasi,-
sakralisasi ketika menawarkan diri kepada pembaca. Dapatkah sajak-sajak 
ini, ketika dibacakan, gamblang menyajikan dirinya sebagai rangkaian alu-
nan bunyi dan jeda; atau, ketika dibaca, gamblang menyajikan dirinya se-
bagai rangkaian garis dan bentuk geometris yang dibatasi oleh ruang yang 
disediakan oleh tepi-tepi kertas dan regulasi program pengolah kata dan alat 
cetaknya?

Akhirnya.
Akhirnya lagi.
Z. Ω. ء .ال. 
Ya.

[...]

Garis, Bidang, Bangun: 
Sejarah Spekulatif Singkat Evolusi Teknologi Tulis sebagai Catatan 
Pelengkap untuk Tulisan Saya yang Berjudul “Ya, Omega, dan Zet Beru-
jung pada [...]:Penulisan Asemik dan Puisi Kongkret dalam Jenuhnya Ke-
budayaan Aksara,” dan Dapat Pula Dimanfaatkan sebagai Panduan Dasar 
dalam Membaca Berlin Proposal Karya Afrizal Malna

Pertanyaan.
Mana yang lebih dahulu: telur atau ayam?

Jawaban.
Itu pertanyaan tua yang percuma diajukan. Telur dan ayam hanyalah mani-
festasi yang berbeda dari satu kalimat pada pita Möbius.

Jika demikian, mungkin—mungkin, kita dapat hidup dalam kenyata-
an, alih-alih terbuai dalam mitos bahwa
 a b c d e f g h i          j 
k l m n o p q r s t 
u v w x y z ا	 	ب 	ت 	ث
	ج 	د 	س 	ظ א δ δ ξ π ك
merupakan imitasi dan sumulasi yang laik bagi pengalaman hidup di 
dunia nyata. 
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Pada mulanya manusia berbahasa dengan mengendarai gelombang longitu-
dinal bunyi yang dihasilkan dengan memanipulasi gerak molekul-molekul 
udara dengan organ-organ respitoris dan yang berada di tenggorokan dan 
rongga mulut—sebagaimana lazimnya mamalia lain mengejawantahkan 
reaksi dan responsnya terhadap pengalaman hidup seperti rasa lapar, sakit 
dan ketidakpuasan. Nafas—yang ketika di hisap mengambil oksigen yang 
menyalakan sel-sel dalam tubuhnya—disebarkan ke lingkungannya, dan 
dengan demikian melepaskan pengalaman hidupnya ke luar tubuhnya. Ke-
tika ini terjadi pengalaman hidup yang tak berbentuk dan tak berstruktur 
terurai menjadi komponen-komponen sonik yang berbaris pada satu garis. 
Di garis tersebut setiap ada komponen baru hadir, komponen yang sebelum-
nya sudah hilang. Ketika kata terujar, bunyi [k] sudah hilang ketika bunyi [a] 
hadir yang sudah hilang ketika bunyi [t] hadir yang sudah hilang ketika bunyi 
[a] hadir. Lalu, ada senyap, dan semuanya hilang. Kemudian, diulang. Pada 
saat itu tampaknya manusia menyadari kefanaannya. Pada saat itu manusia 
menyadari pula bahwa ia berkesadaran.

Pertanyaan.
Mana yang lebih dahulu: bahasa atau kesadaran?

Jawaban.
Itu pertanyaan tua yang percuma diajukan. Bahasa dan kesadaran hanyalah 
komponen berbeda dari sebuah sistem yang mengendalikan dan memper-
tahankan diri dengan menerapkan loop dalam alur prosesnya yang berjalan 
pada pita Möbius. Begitulah sistem sibernetika beroperasi. Bahasa beroperasi 
dengan mengelola, mereplikasi, dan melestarikan struktur. Ironisnya, baha-
sa membutuhkan pula ruang dalam strukturnya yang mengganggu struktur 
bakunya—seperti sebuah karnaval dalam ketertiban yang menjaga integritas 
sebuah masyarakat. Ruang itu puisi, tempat alunan harpa Apollo mempersi-
lakan mabuknya Dionysius menari di senar-senarnya.

Sebagaimana makhluk hidup lainnya—bukan saja yang mamalia—manu-
sia memiliki kebutuhan melestarikan diri. Karena kematian tidak dapat di-
hindari oleh organisme manapun, manusia berusaha mereplikasi tubuhnya, 
bagian dari tubuhnya, dan pengalaman hidupnya sedemikian sehingga ke-
tika tubuhnya tidak tidak lagi dapat berfungsi, pengalaman hidupnya dapat 
melekat pada lingkungannya—mungkin juga tubuh lain.

Sebagaimana mesin lain—bukan saja organisme—tubuh manusia mulai tidak 
berfungsi ketika ia mulai berfungsi sebagaimana gerigi dalam mesin yang ter-
buat dari logam mulai aus seketikamesin itu mulai menyala. Tubuh manusia, 
seperti mesin pada umumnya, itu “must expire,” kata William Shakespeare, 
“consumed with that which it was nourished by.”
...

Manusia memperluas dirinya dengan membangun penjara yang bernama ba-
hasa, yang diciptakan dari bayangan dirinya.
...

Karena tubuhnya fana, manusia—tidak seperti mesin lain, tidak seperti or-
ganisme lain bahkan mamalia lain sekalipun—mewarnai dinding gua dan 
permukaan batu yang ditemuinya untuk melestarikan proyeksikan citra yang 
dilihatnya. Karena bahasa yang diujarkannya fana, manusia melestarikan 
bunyi dengan mengubah tanda auditoris pada wahana ekamatra menjadi 
tanda visual pada wahana dwimatra. H.G. Wells—yang dikenal dengan nov-
el-novel spekulatifnya , seperti The Time Machine, The War of the Worlds, dan 
The Island of Dr Moreau—menyebut gejala ini sebagai “the dawn of the writing 
idea.” Pada saat ini diri manusia melampaui batas-batas kulitnya. Kesadaran 
(dan Ketidasadaran), yang dibangun bahasanya yang dibangun kesadaran 
(dan Ketidaksadarannya), tidak lagi bergantung pada sinyal-sinyal listrik dan 
kimiawi yang terbersit dan terpantul dari neuron ke neuron. Dengan meniru 
cara satu bunyi hadir bergilir satu persatu, manusia menghadirkan gambar 
dan coretan satu setelah yang lain—dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, 
dari atas ke bawah. Namun, kali ini yang hadir sebelumnya tidak hilang se-
hingga manusia mendapat harapan bahwa imortalitas memungkinkan. Kini, 
dirinya dapat dipindahkan ke batu dan tembikar yang dicungkil dan diukir, 
atau daun yang disayat, yang menggantikan tubuhnya, tubuh leluhurnya, 
sosok-sosok yang diagungkannya, ujarannya kemarin, pengalamannya ke-
marin, pengalaman dan ujaran leluhurnya tiga abad yang lalu, yang tidak lagi 
harus hadir, atau yang memang tidak pernah hadir. Nilai-nilai sosial-politik 
dapat melampaui interaksi antara tubuh manusia yang satu dengan yang lain. 
Nilai agama dapat disebarkan bukan saja dari mulut ke mulut melainkan juga 
dari kematian ke kematian. Nilai ekonomi tidak lagi membutuhkan benda 
ditukar benda atau jasa ditukar jasa.Nilai ekonomi dapat ditulis pada logam 
atau pada kertas yang nilainya tidak setara dengan nilai yang diwakilinya. 
Namun, pelu juga dipertimbangkan bahwa secara tidak sadar dan melalui 
ketidaksadaran manusia juga menuliskan ciri-ciri dirinya pada setiap sel yang 
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membangun tubuhnya dan dipindahkannya ke keturunannya. Dalam tulisan, 
puisi tidak lagi membutuhkan penyair untuk menyanyikan kidung di istana 
ataupun alun-alun. Ia dapat mengendarai gelombang cahaya yang memantul 
pada kertas dan masuk ke jaringan otak dan turut membangun benaknya.
...

Manusia memperluas bahasanya dengan membangun penjara yang bernama 
kebudayaan tulis, yang diciptakan dari bayangan bahasanya.

 
Pertanyaan.
Mana yang lebih dahulu: diri atau tulisan?

Jawaban.
Itu pertanyaan baru—yang baru ada setelah kita mengenal bahwa geneti-
ka itu sibernetika juga. Dulunya kita mengira (seperti juga H.G. Wells yang 
mengatakan bahwa tulisan “membuat perjanjian, hukum, dan titah terekam;” 
dan, dengan demikian, masyarakat dapat menjadi sedemikian luasnya seh-
ingga dapat terdiri atas individu-individu yang tidak perlu saling bertemu 
muka karena “titah seorang pendeta atau raja dengan stempelnya, dapat 
melampaui penglihatan dan suaranya serta juga kematiannya”), dulunya kita 
mengira bahwa tulisan adalah teknologi yang kita ciptakan (dan diharapkan 
dapat kita kendalikan), sebagaimana teknologi lain, dengan cara memanipu-
lasi benda-benda yang kita peroleh dari lingkungan kita sehingga kita dapat 
menambah kemampuan tubuh kita seperti pakaian menjadi perpanjangan 
kulit kita, kapak persegi dan galah menjadi perpanjangan tangan kita, roda 
menjadi perpanjangan kaki kita, kacamata menjadi perpanjangan mata kita, 
dan tulisan (baik itu pada batu, kertas, rangkaian listrik, atau cakram plas-
tik) menjadi perpanjangan benak kita. Namun, jika kita sekarang memahami 
rangkaian DNA dan RNA sebagai kode, bukanlah lagi kita saja yang mencip-
takan tulisan melainkan tulisan juga menciptakan kita. Diri kita dan tulisan 
hanyalah manifestasi yang berbeda dari satu kalimat pada pita Möbius.

Dengan tulisan diri manusia meluas dan melampaui dirinya. Lembaran-lem-
baran daun dan kertas, yang sudah dilukai dan dinodai, disatukan menjadi 
buku dan disimpan di tempat yang suci yang menjadi tujuan ziarah para cen-
dikiawan. Satu huruf dihadirkan setelah huruf yang lain—di kanannya, di ki-
rinya, di bawahnya—dan, kini, setelah satu helai perkamen, satu lembar daun 

atau kertas terpakai, manusia dapat pindah ke helai dan lembar lain. Namun, 
segelintir buku, yang menjadi gudang pengetahuan dan khayalan  jutaan ma-
nusia, lama-lama kewalahan. Buku harus dapat bereproduksi sebanyak dan 
secepat manusia berkembang biak. Lahirlah teknologi cetak yang mening-
katkan kemampuan teknologi tulis tangan yang meningkatkan kemampuan 
pikiran manusia. Buku yang berada di satu ruang dapat berada di berbagai 
ruangan lain—yang privat dan publik; dari ruangan tersembunyi di sebuah 
biara di atas gunung, buku dapat hadir di perpustakaan, kamar tamu, kamar 
tidur, dan toilet. Buku berkelana dari sebuah meja pemujaan ke tas ke saku 
jaket. Dengan teknologi cetak datang ke pembaca-pembacanya melalui jalan 
raya, rel kereta, jalur pelayaran, dan lalu-lintas udara. 
...

Manusia memperluas dirinya dengan membangun penjara yang bernama in-
dustri percetakan, yang diciptakan dari bayangan kebudayaan tulisnya.
...

Berdasarkan hukum ekonomi dasar, semakin banyaknya manusia yang dapat 
membaca meminta agar semakin banyak buku tersedia. Semakin banyaknya 
buku yang ditulis dan beredar meminta semakin banyak manusia yang mem-
bacanya.

Pertanyaan.
Mana yang lebih dahulu: menulis atau membaca?

Jawaban.
Ini pertanyaan yang bisa dikira tidak diperlukan. Namun, tidakkah para 
ahli astronomi dan astrologi di zaman pertengahan dulu membaca bintang 
dulu sebelum mereka menulis buku? Tidakkah para ahli geologi membaca 
struktur geologis dulu sebelum para ahli hukum menulis kontrak pengebo-
ran minyak? Apakah para kartografer menggambar peta berdasarkan permu-
kaan bumi yang dibacanya, atau malah sebaliknya? Bisakah kita mengatakan 
bahwa setelah membaca potensi kekuasaan dan laba yang dapat dihasilkan, 
kita menuliskan Tembok Besar Cina, jaringan jalan, dan tambang batubara 
serta perkebunan kelapa sawit di permukaan bumi, lalu kita menangis ketika 
membaca karya kita sendiri, seperti kita membaca karya Sofokles? Memba-
ca dan menulis hanyalah dua manifestasi dari kegiatan yang sama pada pita 
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Möbius.

Setelah menyadari bahwa menulis dengan menerakan tinta pada kertas di-
batasi ketersediaan sumber daya alam, manusia beralih dari media dwimatra 
ke media yang tampaknya tidak dibatasi dimensi mungkin dengan harapan 
bahwa tulisan kita bukan saja berada di permukaan melainkan juga di keda-
laman—“Print is Flat, Code is Deep,” begitu bunyi judul tulisan N. Kather-
ine Hayles. Puisi tidak lagi membutuhkan sayap Hermes atau Pegasus untuk 
mengarungi angkasa dan masuk ke dalam kehidupan manusia. Tidak pula ia 
bergantung pada majas dan gaya bahasa pada pemukaan bangun bahasanya—
ataupun pada benak manusia. Kini puisi dimerdekakan dari kekangan kehen-
dak manusia; dan, karena itu, manusia didewasakan dengan kerelaan untuk 
membolehkan sistem biologis, kimiawi, dan elektronik memproses penan-
da-penanda yang ditawarkan manusia dan membangun makna atau efek lain. 
Christian Bök menuliskan sajaknya pada DNA bakteri E. Coli dan membi-
arkan metabolisme organisme sederhana itu memodifikasi karyanya. Juga, 
puluhan proyek puisi elektronik—yang  terlibat dalam upaya membebaskan 
puisi dari linearitas bahasa lisan dan permanensi tinta di atas kertas—dikum-
pulkan di collection.eliterature.org. Ada peluang puisi tidak lagi membutuh-
kan otoritas raja dan resi yang menuntut kepercayaan kita pada fiksi yang set 
in stone, yang pantas diimani karena hitam di atas putih. Walaupun, Berlin 
Proposal  masih ditarik ke ranah bidang dwimatra yang dijepit sampul, yang 
tertera di dalamnya mendorongnya keluar, lepas dari kertas, dan bahkan lep-
as dari Afrizal Malna—setidaknya itulah yang terjadi di sini hari ini.

Pertanyaan.
Mana yang lebih dahulu: Berlin Proposal atau Afrizal Malna?


