


»Oleh Ruhaiza Rusmin

ru ilaiz8rusmin@hmelro.com.my

B IARPUN dianggap

bahasa picisan namun
dominasi bahasa rojak
dalam kehidupan

masyarakat'moden masa
kini cukup ketara.

Penggunaan yang semakin
meluas terutama di kalangan
generasi muda juga
dikhuatiri bakal mengikis
nilai identiti bangsa tanpa
disedarL

Berilah pelbagai alasan,
isu bahasa rojak seharusnya
ditangani segera bagi
mengelakkannya terus
melarat apatah lagi sikap
masyarakat yang lebih
mementingkan konsep
mudah dan praktikal boleh
mengancam kewil;lawaan
bahasa standard.

Persoalannya, mengapa
bahasa rojak sangat
digemari? Apakah
kelebihannya?

Ketua Jabatan Bahasa

Melayu Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi

Universiti Putra Malaysia,
Profesor Madya Dr Adi
Yasran Abdul Aziz, berkata,

penggunaan bahasa rojak
yang 'sempoi', 'santai'
namun bergaya adalah faktor
ia menjadi pilihan.

Menurutnya, konsep
kehidupan masyarakat
terutama generasi muda hari
ini yang 'malas' untuk berfikir
juga menjaga standard
menjadikan mereka lebih

selesa dengan penggunaan
bahasa itu

"Masyarakat hari ini lebih
mementingkan penampilan,
bukan saja gaya tapi bahasa
juga perlu sofistikated dan
mengikut perkembangan
semasa.

"Bahasa rojak tidak
memerlukan unsur

peraturan, justeru mudah
diterima ramai menjadikan
masyarakat sangat selesa
menggunakannya; katanya.

Bagaimanapun beliau
berkata, biarpun mudah
namun masih tetap







Jasa itiu, guru·
tiada bandingan
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TANGGAL 13 dan 16 Meisetiap tahun, dua tarikh
bersejarah bagi ibu dan guru
yang disambut dengan penuh
bermakna.

Setiap 13 Mei kita menyam
but Hari Ibu, insan mulia yang
sanggup berkorban apa saja
hatta nyawa untuk anaknya
manakala 16 Mei, dedikasi

kepada golongan pendidik
yang mengajar kita i1mu hing
ga berjaya menjadi manusia.

Pengorbanan dan jasa
kedua-dua insan ini ternyata
tiada tolok bandingnya.

Jasa ibu tidak mampu
dibalas kerana tanpanya, kita
tidak akan mampu melihat
warna-warni kehidupan dunia
hariini.

Ibu tanpa penat dan lelah
mengasuh setiap anaknya
untuk menjadi yang terbaik,
mampu berbakti kepada
tuhan, negara dan kepadanya
apabila dia tua kelak.

Sesungguhnya,sangat
bertuah mereka yang masih
mempunyai ibu yang menjadi
sumber kekuatan, inspirasi
dan motivasi mengharungi
kehidupan ..

Manakala guru pula begitu
sinonim dengan analogi
seperti liIin membakar
diri demi memtieri ilmu

kepada pelajarnya sekali
gus membimbing ke arah
pembentukan masa depan
cemerlang,

Penyair tersohor tanah
air, Usman Awang

mengungkapkan betapa
walau apapl,1n jawatan
dipegang seseorang itu, ia'
bermula daripada jasa guru.

Dalam sajaknya Guru Oh

Guru, Usman menyatakan:

Jika hari ini seorang
Perdana Menteri berkuasa

Jika hari ini seorang raja
menaiki takhta

Jika hari ini seorang presiden
sebuah negara
Jika har; ini seorang ulama

yangmulia
Jika hari ini seorang peguam
menang bicara
Jika hari ini seorang penulis
terkemuka

Jika hari ini siapa saja

menjadi dewasa
Sejarahnya dimulakan o/eh
seorang guru biasa

Dengan lembut sabarnya
mengajartulis baca.

Namun sayang tidak semua
jasa guru diingati apabila

kita sudah terlalu jauh men in
ggalkan alam persekolahan
mahupun sudah be~aya.

Bagaimanapun, masih belum
terlambat bagi kita khususnya
pelajar agar tidak . mensia
siakan amanah menuntut i1mu

seperti mana diharapkan. Guru
tidak pernah berpesan kepada
kita untuk menjadi insan yang
menghuru-harakan negara.

Malah ibu juga sentiasa
mengharap dan mendoakan
anaknya agar matang berfikir
dan bersungguh-sungguh
menuntut ilmu di puncak
tertinggi.

Bagaimanapun, di tengah
keriuhan semua pihak
menyambut hari istimewa
dua insan penting ini, mereka
bagaikan terJupa unfuk
mengucapkan terima kasih
kepada warga pensyarah.

Mereka juga sebenarnya
berperanan sebagai seorang
guru malah kerana tahap
keilmuannya, pensyarah adalah
insan paling cocok untuk
memperoleh ilmu tertinggi.

Lihatlah juga betapa
pensyarah turut banyak
berkorban untuk membina

peradaban bangsa hingga
melahirkan generasi intelektual
dan pemikir, teknokrat dan
tokoh korporat terkenal.

HasH keringat pensyarah juga
menjadikan mereka golongan

yang berhempas pulas
mencurahkan ilmu, bergelut
dengantanggunroawab
mengajar, menulis buku,
membuat penyelidikan,
berceramah, terbabit da/am

khidmat masyarakat dan
sebagainya.

Pokoknya, jasa pensyarah
juga tidak terhitung dalam
memastikan tuntutan jJmu
juga keperluan pelajal'
dalam mewarnai perjalanan _
pembangunan negara tercapdl.

Justeru, marilah kita_ffie{l

gucapkan ribuan terima kasih
kepada insan-insan istimewa

yang sekelumit pun tidak
pernah berasa jemu menabur
budi..

Kita hargai apa yang sudah
diberikan dengan memba/as
nya dengan kegembiraan dan
kejayaan.

Sesungguhnya, tanpa ibu dan
guru, kita tidak akan menjadi
sesiapa.

• Penulis pensyarah di
Fakulti Bahasa dan Komu

nikasi, Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPSI), Tanjung
Malim, Perak.

• Warga kampus yang
mempunyai.pandangan
mengenai pelbagai isu
semasa boleh menghantarnya
ke ruangan ini dan
e-mel kepada ruhaizarusmin@
hmetro.com.my


