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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta 

 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Ketentuan Pidana 

Pasal 72 

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima milar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau 

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 

atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 
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Pengantar 
 

 

“Pendhapa” adalah seri dokumentasi sastra berupa buku 

antologi puisi yang diterbitkan oleh Taman Budaya Jawa Tengah 

secara rutin lebih dari satu dasa warsa. Penerbitannya pada tahun ini 

sudah memasuki edisi yang ke-23. 

Pada edisi kali ini, kami memberi tajuk “Sapaku Kata” yang 

terbit atas kerja sama dengan komunitas sastra Kota Pekalongan yang 

menamakan dirinya sebagai Forum Silaturahmi Penyair Lintas 

Daerah Indonesia. Di dalam buku antologi ini terhimpun puluhan 

karya puisi dari 13 penyair kontributor yang berasal dari berbagai 

daerah, termasuk dari Kota Pekalongan. 

Penerbitan buku antologi puisi Pendhapa #23 “Sapaku Kata” 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Taman Budaya Jawa 

Tengah melalui divisi seni sastranya dalam turut serta 

menumbuhkembangkan dunia literasi. Selain itu, juga sebagai upaya 

memberikan dukungan dan stimulasi kepada para penyair yang 

terlibat untuk terus kreatif memproduksi karya dan 

mensosialisasikannya ke hadapan khalayak, sehingga dimungkinkan 

terjadinya proses apresiatif antara karya dan kreator dengan para 

apresiator sastra. 

Buku antologi ini sendiri diharapkan dapat menjadi semacam 

monumen eksistesial para penyair di dalam lintasan sejarah 

perkembangan sastra, sekaligus dapat memperkaya khazanah dunia 

pustaka sastra Indonesia kontemporer. 

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan semoga 

kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya, khususnya kepada para masyarakat pembaca. 

 

Salam, 

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH 

Wijang Jati Riyanto 
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Sambutan 

Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Pekalongan 

 

 

Para penggiat sastra yang saya hormati, 

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga 

kita dapat mewujudkan sebuah harapan penerbitan buku kumpulan 

puisi atau antologi puisi yang lahir dari beberapa penyair. Kita 

berharap dengan terbitnya buku ini dapat turut mengisi ruang sastra 

dan bermanfaat bagi generasi mendatang. 

Penerbitan buku antologi ini ialah bentuk ruang imaji bagi 

penulis, penyair dengan merilis sebuah bahasa jiwa menjadi wujud 

nyata dalam konteks sebuah kehidupan. 

Kami menyadari bahwa terbitnya buku ini belumlah 

sesempurna sebagaimana diharapkan, namun kami berharap buku ini 

bisa menjadi acuan bagi generasi untuk mencintai dan mendalami 

sastra sesuai kultur kebudayaan kita Indonesia. 

 

KEPALA 

Drs. Suroso 
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Sambutan 

Kepala Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan 

Kota Pekalongan 

 

Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan 

pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif, yang berisi pesan atau 

gambaran suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah. Dengan puisi, 

seorang penyair akan menuangkan pengalaman, pengetahuan, pikiran 

dan perasaan dalam bentuk tulisan. 

Kota Pekalongan yang dikenal sebagai Kota Batik ternyata 

memiliki banyak penyair handal yang hasil karyanya sangat bagus. 

Kami mengucapkan selamat kepada Komunitas Penyair Kota 

Pekalongan bekerja sama dengan Taman Budaya Jawa Tengah yang 

telah berhasil menerbitkan buku yang berjudul “SAPAKU KATA”, 

sebuah buku yang berisi kumpulan puisi yang dipersembahkan oleh 13 

orang penyair nasional yang berasal dari berbagai daerah, termasuk 

dari Kota Pekalongan. 

Dalam buku ini tema yang diangkat sangat beragam yang 

merupakan hasil olah pikir dan olah rasa dari para penyair yang 

mengungkapkan berbagai keadaan, kondisi dan situasi yang ada di 

masyarakat. Puisi-puisi ini dapat pula dijadikan sebagai bahan 

renungan inspirasi, motivasi dan koreksi atas apa yang ada di 

sekeliling kita. 

Kami berharap buku ini akan sangat berguna bagi masyarakat 

Kota Pekalongan, khususnya para pecinta puisi, karena akan semakin 

menambah khazanah puisi yang ada di tanah air termasuk di Kota 

Pekalongan. 

Semoga bermanfaat. 

 

KEPALA 

Erli Nufiati 
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|91| SAJAK TENGAH MALAM 
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Ayid Suyitno PS 
Memulai karir jurnalistik sebagai Wartawan 

Olahraga di Majalah Sportif pada 1983. Pernah 

bekerja di Majalah Keluarga, Tabloid 

Kompetisi, Harian Berita Buana, Harian Pro 

Aksi, Harian Terbit, dan kini Koresponden 

Harian Tabengan (Palangkaraya, Kalimantan 

Tengah).     

Lulusan SMA Negeri 31 Jakarta (1979) 

dan IKIP Jakarta (1983) ini adalah. Dewan 

Pendiri Kelompok Diskusi Sastra Kita Jakarta (KDSKJ) sejak 1984 

dan Dewan Pendiri Komunitas Sastra Indonesia (KSI) sejak 1996.  

Dikenal sebagai penyair Puisi Indonesia '87. Namanya tercatat 

dalam beberapa buku biodata sastra, yang terakhir adalah Apa Siapa 

Penyair Indonesia (2017).    

Lebih 100 media memuat tulisannya baik berupa sastra, 

pendidikan, ekonomi, politik. Lebih 100 lainnya menjadi Donor Darah 

Sukarela di PMI Jakarta. 
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Puisi-puisi Ayid Suyitno PS 

 

 

LEKATKAN DALAM DADA 
 

 

jalan mana yang kau tempuh 

seharusnya kau tahu 

padas liat beku  

memang harus dilalui 

 

tiada yang mudah untuk kita 

semua perlu perjuangan 

itu jadi bagian penting 

menjadi manusia beriman 

 

lekatkan dalam dada kata tegar 

hidup pantang menyerah 

stel dalam kepala kata indah 

karena Allah cinta kita 

 

PKB, Bahagia, Babelan 

Kamis (22/2-2018) 09.23 WIB 
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KITA PASTI KEMBALI KEPADA ALLAH 
 

 

kita pasti kembali kepada Allah 

tidak dapat diingkari 

semua yang ada di dunia 

pasti mati 

bekal apa untuk kita menghadap Allah 

kebaikan macam apa selama hidup 

sudahkah kita mengabdi untuk Allah 

dengan sebenar-benarnya keyakinan 

 

kehidupan adalah sementara 

tiada yang dapat membantahnya 

mengapa harus bersilangsengketa 

mengapa harus merasa paling mulia 

 

hanya Allah yang punya kuasa 

menentukan baik buruknya kita 

meski kita harus selalu berusaha 

mengikuti semua firmanNya 

 

PKB, Bahagia, Babelan 

Kamis (22/2-2018) 22.28 WIB 
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KITA HARUS PUNYA 
 

 

kita harus punya hati seluas samudera 

kita harus punya jiwa sepuncak gunung 

agar senantiasa terjaga dari kemunafikan 

agar senantiasa terjaga dari marabahaya 

dengan hati yang luas dan jiwa yang lapang 

akan selalu mempersatukan kesadaran kesabaran 

dalam menerima segala semua dalam ketegaran 

tiada henti berikhlas usaha doa sepanjang hidup 

 

PKB, Bahagia, Babelan 

Sabtu (10/3-2018) 13.22 WIB 
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BAYANGKANLAH  
 

 

bayangkanlah 

jika kita 

tidak punya iman 

kita akan  

terperangkap 

dalam kepedihan 

 

kita sulit membedakan 

mana benar mana salah 

mana baik mana buruk 

mana hidup yang harus 

kita tuju 

 

dunia terkacaukan 

tiada kepastian 

tiada keberadaan 

hanya meraba 

sampai waktu di dunia 

habis tanpa guna 

 

PKB, Bahagia, Babelan 

Kamis (15/3-2018) 18.32 WIB 
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DENGAN CINTA 
 

 

dengan cinta 

hanya cinta 

yang membuat 

hidup ini kuat 

 

dengan cinta 

hanya cinta 

yang membuat 

hidup ini indah 

 

meski didera 

segala soal 

meski dihempas 

semua hal 

 

karena cinta 

bahagia menyapa 

karena cinta 

Allah semata 

 

yang membuat 

kehidupan ini 

dengan cinta 

hanya cinta 

Allah semata 

 

PKB, Bahagia, Babelan 

Kamis (15/3-2018) 18.32 WIB 
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HANYA ALLAH 
 

 

hanya Allah 

yang patut disembah 

hanya Allah 

yang patut dipuja 

hanya Allah 

hanya Allah 

 

Allah pemilik 

alam semesta 

Allah Maha Segala 

 

dengan usaha kita 

dengan doa kita 

semuanya bakal lancar 

saat kembali 

dalam khusnul khotimah 

 

PKB, Bahagia, Babelan 

Jumat (16/3-2018) 12.45 WIB 
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Bambang Eka Prasetya 
Lahir di Kepanjen, Kabupaten Jombang Jawa 

Timur, 5 Desember 1952. Anak pertama 

pasangan seniman ludruk Cak Ngarman dan 

Ning Ismi Hajati. Pendidikan formal pertama 

diselesaikan di SD Negeri Widodaren II 

Kedungdoro Kota Surabaya, lulus tahun 1965, 

sementara pendidikan formal terakhir 

diselesaikan di Program Magister Manajemen 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Setia Kota Banjarmasin, 

lulus tahun 2009. 

Karya yang terdokumentasi ke dalam berbagai antaologi antara 

lain: Tabur Bunga Penyair Indonesia dalam Seperempat Abad Haul 

Bung Karno (Lingkar Sastra Blitar, 1995). Antologi Puisi Penyair Jawa 

Tengah dalam Pasar Puisi Jentera Terkasa (Taman Budaya Jawa 

Tengah, 1998), Antologi Tadarus Rembulan, Aruh Sastra Kalimantan 

Selatan (Banjarbaru, 2013), Antologi Langkah Kita (Rumah Budaya 

Tembi, Yogyakarta, 2013), Antologi 99 Penyair Indonesia Duka Gaza 

Duka Kita (Nittramaya Magelang, 2014), Antologi Puisi Penyair 

Indonesia Memo untuk Presiden (Forum Sastra Surakarta, 2014), 

Antologi Pantun Senandung Tanah Merah (Penyair Enam Negara, 

Singapore, 2016), Antologi Puisi Sastrawan Indonesia (Badan 

Bahasa, Kemendikbud RI, Jakarta, 2017), Antologi Dari Negeri Poci 

VIII Negeri Bahari(Tegal, 2018). 

Alamat penulis Pandansari Utara No. 24 RT 07 RW 10, 

Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten 

Magelang, Kode Pos 56172. Kontak: +6281392521979, 

+6285808321979, FB: Bambang Eka Bep, email: 

bambangeka1952@gmail.com 
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Puisi-puisi Bambang Eka Prasetya 

 

 

JANJI MUSIMAN 

: Catatan Kelam Pesta Demokrasi  

 

 

Kepura-puraan menggelincir mengalir mewujud berbagai rupa 

Pura-pura memahami si miskin yang gelisah sepanjang masa 

Berbicara tentang musim dan cakap prediksi cuaca 

Mengumbar pengharapan panen raya segera tiba 

 

Nelayan-nelayan miskin merana di sepanjang pantai gersang 

Tak luput sentuhan gelombang obral janji calon penguasa 

Mengarungi samudra, melaju bersahabat dengan gelombang pasang  

Adalah alun perjuangan menyambut kehidupan nan sejahtera 

 

Dari mimbar petualang kuasa sesumbar dengan mulut berbuih  

Menjual kemiskinan sebagai jalan merebut pundi-pundi kuasa 

Para petani di seluruh pelosok desa tetap akrab dengan kisah sedih 

Para nelayan pulang melaut pun berkalang sederet kisah sengsara 

 

Kepada petani, nelayan, buruh serta para miskin tertindas 

Melangkah tanpa mengharap sesuatu apapun yang kau retas 

Tak terjerembab dalam meraih yang belum pasti bernas 

Akan menghindari kekecewaan dan harapan walau sekilas 

 

Berpegang harap walau petualang berucap 

: “Ini pesta demokrasi kawan.” 

 

Magelang, Juni 2018 
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SUMPAH SAMPAH 
 

 

Atas nama langit dan bumi 

Kupertaruhkan jiwa raga 

Demi bangsa dan negeri 

Berdasarkan Pancasila 

 

Atas nama rakyat dan ibu pertiwi 

Kuserahkan hidup dan mati 

Demi rakyat yang sejahtera 

Dan hidup dalam bahagia 

 

Hendaklah setia pada sumpah 

Setia kau berkata? 

Semudah itu kau kira 

Sumpah 

Sampah 

Serapah 

Tumpah 

Tak punya wajah 

 

Bila kondisi tak segera berhubah 

Jangan gundah jika rakyat bersumpah 

Serapah 

 

Senayan, 2018 
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SAKSI BAHAGIA 
 

 

Jangan kita bertengkar tentang hal yang masih samar 

Ada yang terlalu bebas mengenal perintah walau tak benar 

Bukan mereka terlalu bebas menangkap seberkas makna  

Namun ada yang terlalu sempit memandang setiap rona 

Kau persalahkan mereka ketika bersama menebar kabar 

Kau persalahkan mereka ketika berjalan melampaui batas 

Hari yang diselenggarakan disiapkan untuk manusia 

Bukan manusia dikorbankan untuk kejayaan berbangsa 

Mereka disebut oleh bangsa-bangsa lain sebagai pecundang 

Serentak memporak-porandakan dalam setiap ruang 

Hari ini menjadi lambang kemerdekaan setiap nurani 

Bukan hari keramat terpahat di dinding nafsu duniawi 

Menaati peraturan bukan hanya berlaku bagi orang tertentu 

Semua menghadapi kenyataan bahwa kita tetap bersatu 

Dalam derap irama hidup pada masa pembangunan 

Kita tetap hormat pada apa yang telah tercanang 

Kami bersaksi untuk kebahagiaan setiap manusia 

Kami berjuang untuk kesejahteraan anak semua bangsa 

 

Magelang, 2015 
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JEJAK BIJAK  
 

 

Setelah mendengar kabar Sang Raja dan Permaisuri datang 

Sepuluh perawan mengambil pelitanya dan buli-buli 

Lima orang di antaranya lengah dan lima orang bijaksana 

Para perawan yang lengah membawa pelitanya,   

Tidak membawa minyak, buli-buli mereka dipenuhi air  

Para perawan yang bijaksana 

Membawa pelitanya serta minyak dalam buli-buli 

Tetapi karena Sang Raja dan Permaisuri  

Lama tidak datang, mereka semua tertidur 

 

Pada saat lengah anugerah pun bencana datang menyapa 

Bila hilang watak bijak, semua berlalu terbalut kecewa 

 

Magelang, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antologi puisi Pendhapa #23 Sapaku Kata 23 

 

ISMAYA JATI 
 

 

Cahaya hitam menyamarkan segala sesuatu.  

Yang ada itu sesungguhnya tidak ada 

Yang sesungguhnya ada, ternyata bukan 

Bersemangat hatinya, dan yakin bertindak benar 

Ismaya cahaya hitam, yang tersamar  

Putra Sang Hyang Wisesa, menyandang anugerah  

“Mustika Manik Hastagina”  

Selalu merasa berkecukupan 

Bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan 

Berbelas kasih terhadap sesama 

Kegembiraan menandai waqjahnya setiap saat 

Menapak setiap langkah penuh gairah 

Sehat, segar, dan bugar  

Kesejukan menyelimuti hari-harinya 

Kehangatan menjadi sikap berlandas ikhlas 

 

: Pelahan smoga menjadi watak kami bangsa merdeka 

 

Lembah Tidar, 2018 
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IJINKAN AKU MENJADI 
 

 

Bangsa dan Negara Indonesia   

Lahir di antara desing peluru 

Tumpahan darah dan derai air mata 

 

Bangsa dan Negara Indonesia 

Lahir untuk sejahtera dan bahagia 

Anak bangsa nan setia 

Tlah lama terbeban duka 

Sengsara mendera berabad-abad 

Terhapus karena sebuah kata: Merdeka! 

 

Bangsa Indonesia … 

Di manapun berada 

Halo … apa kabar? 

 

Masih adakah  

gurat wajah orang merdeka? 

Masih adakah  

tanda batas kedaulatan  

Yang ditoreh dengan  

darah dan air mata? 

Masih adakah getar bangga  

berdetak di dinding dada? 

 

Bila bangsaku tak lagi sanggup beranjak 

Mengepak sayap menggapai  

tujuan mulia insan merdeka 

Demi bangsaku: Ijinkan aku menjadi  

Petinggi negeri ini, paling tidak: Tiga periode 

 

Magelang, 2018 
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Dhiyah Endarwati 
Putri bungsu dari Alm. Sarozi dan Ibu Pertiwi, 

Lahir di Pedalaman Kab. Kendal, Dusun Cipluk, 

Desa Sidokumpul Kec. Patean, 28 Tahun silam. 

Sekarang tinggal di Karangboyo-Mlatiharjo, 

Patean. Pernah tercatat sebagai siswi di SD N 3 

Sidokumpul, SMP N 2 Patean, SMA N I Gemuh, 

dan STKIP-BIM Surabaya. 
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Puisi- puisi Dhiyah Endarwati 

 

 

AYAH 
 

 

Ayah  

Setiap menitku berlalu dengan mata beku 

Setiap waktu berputar kau tak lagi bersamaku 

Jika masih ada sempatku ingin aku kau peluk 

Jika masih memiliki kesempatan aku ingin kau di sini 

Disetiap senyumku, di sisi resahku 

 

Kuingin menagih janji, janji akan menjagaku 

Mungkin ayah setiap nafas rinduku kau hadir 

 

Dalam kehidupan pilihan menjadi penentu, katamu! 

aku memilih dicintai tapi tak kau tinggalkan... 

 

Kendal, 18-02- 2017 
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KITA 
 

 

Kita bukan kawan 

Kita bukan musuh 

Gelap sepi yang sering membuat kita bersama 

 

Kita bukan saudara 

Kita bukan kekasih 

Ngilu dan perih yang menyatukan kita 

  

kita bukan kawan 

Kita bukan lawan 

Iklas dan pengertian yang mempertemukan kita 

  

Kita peluh yang terombang  oleh daratan 

Lepas di padang benua tanpa sinar 

Kita sekucup bangkai yang berdiri oleh kehidupan 

Menitih perih dalam senyuman 

  

Kita hanya berjarak oleh nafas 

Terpisah oleh semu 

Terhempis oleh terpaan bayu 

 

Aku bangkit dan menghilang 

Aku tak tahu lagi bentuk rupa ketika kau tersenyum 

Aku lupa cara mengajarimu tertawa 

Akupun tak ingat bagaimana menyuruhmu menangis 

  

Menunduk dalam gelap  

Bersimpuh dalam perih 

Tanpamu 

  

Kendal, 03 Agustus 2014 

 

https://www.facebook.com/notes/cinoxs-dhiya-endar-pertiwi/kita/627007254074034/
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TAKUT 
 

 

Perlahan bergantian 

Kuusap lembut 

Ingin aku teriak 

Menangis dengan keras 

Tanpa ucap 

Tak terbalas 

Ingin kumaki 

Ku benci 

Kenyataan 

Terlindas batas tak beralas 

Ingin kucinta 

Kubelai 

Kuciumi 

Tak berbentuk 

Remuk 

Menghantui 

Lukisan-lukisan bergentayangan merajai pemikiran 

Gambar buruk menyeramkan 

Melumat habis ketegaran 

Menyisakan ngilu dengan bait-bait rintihan 

 

Surabaya, 24 April 2012 
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TATAPAN JINGGA 
 

 

Bayangan jingga membelai air mata  

Mengusik perasaan memeluk erat tatapan manja 

Lalu aku coba memerangi, aku tusuk dengan belati 

Sekuatku, semampuku 

 

Aku diam jingga menatap perasaan 

Aku berlari, tak kusadari 

Aku terperosok dalam jurang penuh duri 

Semua terluka, perih kurasa 

Sempoyongan aku berdiri, membalut luka diri 

 

Hampir mengering 

Hampir sembuh 

Aku terjatuh 

Diantara kubangan lumpur sangat dalam 

 

Surabaya, 10 Okt 2011 
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DIA AYAHKU 
 

 

Rintik hujan dan petir berdengung 

Dingin membalut isi selimut 

Sesuap nasi belum bisa masuk mulut 

Gemetar badan menelusuri gelapnya alam 

Sebopong rumput berjalan dipundaknya yang letih 

  

Dia…Dia ayahku 

Demi sesuap nasi untuku 

Demi segelas susu untuk anakmu 

Terpontang dia diantara  beceknya tanah liat 

Tersungkur dia diantara rumusan pengorbanan 

  

Dia…Dia ayahku 

Demi sehelai kain guna menutup badanku 

Demi selembar bekal untuk kelanjutan masa depanku 

Terabaikan nyawa tak terhiraukan 

Kau berjuang tanpa rasa bosan 

Terseret pengabdian guna kebahagiaan 

Anak-anak yang kau besarkan 

  

Ayah  

Sekelumit pesan sebelum aku berpijak 

Rumusan hidup begitu kejam kalahkanlah! 

Jalan terjal lewatilah! 

Tangguh berperang guna kebaikan 

Rendah menahan amarah penghancuran 

  

Ayah  

Diantara deretan rumput liar kau menafkahiku 

Menjadi kuli, pesuruh kau tak malu 

“ini halal anak ku!” jawab mu 

Ingat aku akan semua ucap pengorbananmu 
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Jemari menari air mata meniti 

Melukis semua pengorbanan yang kau beri 

  

Ayah 

Tak mampu kubayar 

Tak mampu kubalas 

Alunan doa yang menghantar mengiri 

Suatu nanti kuujudkan tawa diantara bibirmu yang kering... 

Ayah 

   

Surabaya, 17 September 2011 
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Fasa Imani Pebrianti  
Nama pena FasaImani, lahir di Bandung 11 

februari 1997. Mahasiswi di STSI/ISBI Bandung 

ini aktif menulis sejak duduk di bangku SMP.  

Puisi-puisinya telah dimuat di majalah 

Bhineka Winiakarya, dan masuk ke dalam 

beberapa buku antologi bersama penyair 

Indonesia, jejaring facebook, dll. 

Pernah menjuarai lomba cipta dan Baca 

Puisi se-Kabupaten Bandung tingkat MA 

(MadrasahAliyah). Juara 1 lomba baca puisi yang di selenggarakan 

oleh ‘’KawahSastraCiwidey ‘’, aktris terbaik di Parade Monolog di ISBI 

BANDUNG. Menjadi aktor dalam pertunjukan Lingkaran Kapur Putih 

produksi (LaskarPanggung Bandung). Annual Jeprut. Perkawinan 

Perak, dan Pinangan. Ikut serta di beberapa seminar Nasional dan 

workshop ‘pengemasan produksi seni’’ (di Kab. Pangandaran dan 

kab.Cianjur ) mewaikili Kab. Bandung. Aktif di beberapa komunitas 

seni dan sanggar . 
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Puisi-puisi Fasa Imani Pebrianti 

 

 

SANUR  

 

 

Aku tak dapat melupakan 

Separuh kenangan hangat 

di Sanur yang lembut 

Tanpa kepulan kabut  

 

Hingga detik ini 

Telingaku masih menyimpan 

Bisikan pasirnya 

Yang masih belum khatam 

 

Bali, 2013 
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HAJAR 
 

 

Dalam khayalku 

Kuukir namamu pada catatan bisu 

Udara hembuskan nafas duka 

Nyanyian malam merintih 

Pada sukma 

 

Langit awal april ini 

Menyimpan sisa sejarah  

Semerah lukisan 

Yang tertanggal di dinding kamarku 

Tatapanya setajam mata Hajar 

Dan perjalanan cinta  

Yang legam melebihi hamparan lautan 

 

Hajar merindu Ibrahim 

Lebih kudus dari pungguk  

Yang merindu bulan 

 

 2018 
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NOVEMBER 
 

 

November 

Bulan yang mencair 

Menghadiahkanku sebuah dingin 

Yang  mengekalkan pertemuan 

Ritual cinta 

 

Kita, 

Saling meraba  di ranjangnya 

Dengan do’a dilesatkan 

Pada langit-langit kamar 

 

2018 
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KESETIAAN 
 

 

Lalu aku membulatkan angka 

Di almanac dinding yang lusuh 

Agar semua kenangan aku imani 

Sebagai bentuk kesetiaan 

Padamu 

 

2018 
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TUHAN 
 

 

1 

Engkau adalah segala yang Maha 

Biar jatuh perih, aku terima 

Sebab aku adalah kelemahan 

 kau kekuatan 

 

2 

Peluk aku Tuhan 

Redakanlah sakitnya 

Engkaulah penawar  

untuk semua sepi risauku  

 

2018 
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KUN 
 

 

Inilah sebuah pengakuan 

Bahwa kehadiranmu adalah berkah surgawi 

Tuhan mengirimkan buah Zaitun 

Yang di petik dari samping Kautsar 

Sempurnalah waktu menyatukan persetubuhan 

Yang di Ridhai illahi 

Setiap malam 

Kau mengantarkanku pada kamar pengantin 

Tubuh amismu adalah kehausan 

Membawaku pada puncak gelombang 

Di balik jendela 

Hujan tumpah pada taman Raudhah 

Suaramu dan gemericik air 

Membuncah belah isi dada 

Berulang -ulang mematahkan detak jam yang mengganggu 

Cintaku 

Kaulah semesta, semesta yang luas 

Kaulah bulan, bulan berwarna jingga 

Kaulah shafir, shafir berwarna biru 

Kaulah lilin, lilin kamar tidurku 

Aki imammu  

kau mahromku 

Waktu  

Melesat seperti peluru 

Kini hanya sisa kafanmu yang tertinggal 

Tenanglah 

Aku akan terbang menujumu 

Bersama izrail yang berseri 

 

2018 
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Hadi Lempe 
Lahir di Kota Pekalongan. Aktif membina 

sanggar seni teater dan sastra. Profesi wartawan. 

Beberapa puisinya sudah dibukukan baik 

antologi pribadi ataupun antologi bersama 

penyair nasional Indonesia. 

Karya puisinya juga sudah banyak dimuat 

di berbagai jenis media, dan bergabung dalam 

antologi ASEAN (Singapore, Malaysia). 

Motivasi hidup sehat penuh senyum dan 

menguatkan silaturahmi antar sesama saudara.  
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Puisi-puisi Hadi Lempe 

 

 

Kaukah  
 

 

Sederet kata 

Nama dan gelar 

Tertulis panjang 

Besar kecil terpajang 

Merah kuning hijau 

Kelabu pun tersirat sarat 

 

Jika aku ada 

Kaupun ada 

Jika aku tiada 

Kaupun tiada 

Aku dan kamu 

Sama sama 

Ada dari tiada 

 

Lahir 

Hidup 

Mati 

Ialah tanda  

 

Kaukah itu 

Yang ku tahu 

Dari waktu waktu 

Berlalu 

Kaukah itu 

Penentu laku 

Atau pelaku yang di buku 

 

Kaukah itu 



antologi puisi Pendhapa #23 Sapaku Kata 41 

 

Mata dunia  

Yang penuh tipu tipu 

 

Pkl 08/08/018 
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Aku Berdiri di Tengah Sepi 
 

 

Lewat jalan jalan berliku 

Licin dan dipenuhi kerikil kerikil tajam 

Langkahku terseok 

Luka terus mengintai jejakku 

Jika aku lengah  

matilah aku 

Karena sudah lama 

Aku diburu 

 

Sebelum kematian menjemput 

Sudah kusiapkan kafan 

Siapa nanti yang kan mengantarku 

Kembali menghadap ilahi 

Tak tercatat dalam bukuku 

Karena satupun tak ku tau 

Meski upaya pembuhan itu 

Sudah ada di hidupku kini 

 

Aku berdiri ditengah sepi 

Sementara riuh suara 

Terus menggema di ladang ladang luka 

Aku mengenal juga hafal dengan suara suara mereka 

Yang setiap hari kutelan bergolak di dada 

Setumpuk kata yang kurangkai 

Sudah ku serahkan 

Kepada mereka yang kuhafal suaranya 

Jejakku pun tlah ku tandai di mimpi mimpi mereka. 

 

Aku berdiri di tengah sepi 

Lama ku pandangi langit dipenuhi awan hitam 

bumi tempatku berdiri juga kurasakan getaranya, meaki belum masuk 

katagori tsunami 
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Panasnya matahari, 

Terangnya rembulan 

Siang malam 

Tiupan angin 

Daun daun nan gugur 

Ranting ranting nan patah 

Semua kusaksikan menjadi wujud pasrah 

Sendiri, aku bukanlah siapa aiapa 

 

Aku berdiri di tengah sepi 

Kesunyian yang mengajarku 

Mengenal jiwa 

Dan mengenal tuhanku 

 

Pkl. 08/08/018 
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Malam-malamku 
 

 

Usai sudah siangku terpanggang matahari 

Tinggal sisa sisa lelah keringat yang belum kering, plikat di kulit legam 

Gelap malam mulai merambat 

Siang berganti 

Malam menjemput 

Tubuhku masih kubiarkan menguap kecut 

 

Malam telah menidurkanku 

Lewat waktu 

Tuhanku 

Malam ini aku tlah menjauh darimu 

Melewatkan sujudku 

Karena tenggelam dalam kesenangan  

Dan malam malamku alpa 

Di buai mimpi 

 

Pkl 02 april 2018 
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Rinduku Tuhan 
 

 

Padamu tuhan 

Kerinduan ini selalu terjaga 

Dari langkahku 

Mengembara diruang waktu 

Kehampaan hidup 

Yang terlukis disetiap mimpi mimpi 

Tidurku,tak pernah berhenti 

Siang dan malam 

Kembali di esok pagi 

Engkau bangunkan aku oleh rindumu 

Ialah rinduku Tuhan. 

 

Perjalanan pengembaraaku 

Belumlah selesai 

Langkahku setiap kali terseok 

Menggores luka 

Menumpuk dosa 

Hanya keinginan kesenangan,kemenangan 

Tanpa peduli 

Tatapmu yang terus mengikuti  

Kemana aku berlari 

Kau pun selalu ada  

Dan menguji disetiap nafas 

Detak jantung dan nadi 

Hidup ini terasa kosong 

 

Rinduku padamu ya tuhanku 

Adalah kerinduan panjang  

Tak pernah kutahu 

Kasihmu yang abadi 

 

pkl 12/06/018 
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Kepada Tuhan 
 

 

Separoh abad terlewati 

Meniti hidup dalam bingar duniawi 

Setumpuk persoalan yang belum terurai 

Mengendap dalam jiwa 

 

Tak terasa jiwa semakin rapuh 

Usia terus berpacu menunggu saat 

Aku masih belum mengerti 

Tentang hidup ini 

 

Langkahku  semakin lunglai🌡 

Begitu juga nafas tak lagi seirama 

Mata kian kabur 

Belum juga kutemukan apa apa 

 

Ketika detak jantung 

Menggedor hebat didada 

Keperkasaanku tlah sirna 

Hanya menanti panggilan tiba 

 

Kepadamu Ya Tuhanku 

Aku berpasrah 

Sebab aku tak mampu menolak kehendakmu 

Kapan engkau mau 

Kepada Tuhan aku bersumpah 

 

Pkl 17/02/01ap 
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Hardho Sayoko SPB 
Nama panjangnya ialah Hardho Sayoko Sarban 

Panganggit Baidillah.  Lahir 16 Juli 1955 di 

Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. 

Geguritan (puisi Jawa) dan karya puisinya 

tersebar di berbagai suratkabar, majalah bahasa 

Indonesia, majalah mingguan bahasa Jawa, dan 

majalah bahasa Melayu, yang terbit di negerinya 

sendiri maupun negeri tetangga 

Beberapa karya puisinya sebagian 

diikutkan antologi bersama, antara lain Redi Lawu (2009), Malsasa 

2009 (Taman Budaya Surabaya), Danau Angsa (Japan Foundation 

Jakarta), Pedas Lada Pasir Kuarsa, Pasewakan, Requiem bagi 

Rocker (Taman Budaya Surakarta). Memandang Indonesia dari 

Sragen (Sragen), Indonesia di titik 13 (Pekalongan),  Negeri Abal-

Abal  (Tegal),  Negeri Langit, Penyair Menolak Korupsi, Memo Untuk 

Presiden, Sang Peneroka dan beberapa buku antologi puisi yang 

masih dalam proses penerbitan. 

Hardho yang mengaku penyair jalanan ini, telah 

mempublikasikan buku kumpulan puisi tunggalnya  berjudul Penyair 

Negeri Rembulan, berisi 115 judul puisi (penerbit Teras Budaya 

Jakarta, 2011) dan dilaunching di Pusat Dokumentasi Sastra HB 

Jassin TIM Jakarta (17 Desember 2011). 

Pernah diundang untuk ikut Forum Penyair Muda Jakarta  

(TIM, 1979 dan 1980). Sempat bergabung di Bengkel Sastra Ibukota 

dan membantu mengelola buletin Kakilangit. 

Setelah berhenti sebagai aktivis NGO selaku pengajar 

merangkap konsultan penyakit HIV/AIDS khusus anak jalanan di 

Jakarta, ia pun pernah menjadi mitra keluarga petani  miskin di 

Pacitan, selain sebagai jurnalis tabloid merangkap kontributor 

berbagai media cetak. Dalam kesehariannya  selain menulis sajak, 

 yang kadang diunggah di facebook atau dipublikasikan di media 

cetak, sesekali  Hardho menghadiri undangan temu sastra di 

Indonesia maupun negeri jiran. 

 



48 antologi puisi Pendhapa #23 Sapaku Kata 

 

Puisi-puisi Hardho Sayoko SPB 

 

 

JALAN TAK BERUJUNG 
 

 

 Jalan seakan tak berujung 

keluhmu sambil menyeka peluh  

entah karena silau kerjap bianglala 

atau gentar suara halilintar di langit 

yang tersaruk  dibiarkan meraba 

hanya berpegang  arah cahaya 

tanpa petunjuk dan aba-aba 

selain isyarat samar  

  

Banyak yang mulai termangu 

melangkah menyusur lorong terjal 

yang dahulu datang dari segala penjuru 

sebab tak mau terkungkung dalam kelam 

namun setelah lama mengayun langkah 

seakan tanpa arah dan kepastian di hadapan 

selain segenggam keyakinan di lubuk jiwa  

yang setiap hari diguncang pertanyaan  

kenapa cinta ternyata hanya menggasi angan  

 

Kedunggalar, 1 Mei 2018 
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JEMBATAN LINTAS JALAN TOL DI DESA 

KEDUNG DAWA 
 

 

Jika dahulu para penghuni menyusur lurus bila pergi ke kota 

setelah jalan bebas hambatan berfungsi melingkar meniru sanca 

tak masalah sebab jauh dan dekat naik angkudes bayarnya sama 

  

Sambil bersandar pagar pengaman jembatan 

menghitung kendaraan di bawah kolong melintas kencang 

di atas hamparan kebun dan sawah yang telah tertutup beton cor 

dalam berlaksa bayang sebelum tol membelah kampung halaman 

di sini sebagian resah yang menindih dada ikut terlepas  

setelah jenuh mengurai beban aneka masalah di rumah 

  

Jika dahulu para penghuni menyusur lurus bila pergi ke kota 

sekarang tak masalah harus jalan melingkar seperti ular  

sebab jauh dan dekat naik angkudes bayarnya sama 

 

Kedunggalar, 12 Mei 2018 
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MELIHAT 
  

 

Melihat jejakmu banyak yang tak paham 

seolah menyisir lintas bianglala di kakilangit 

sebab gentar sisa gerimis di pucuk pepohonan 

cemas menjelma badai di balik gundukan karang  

kau menggamit senyap menghindari kegaduhan 

  

Jangan cerita tentang kepak camar di langit 

warna awan membias saga menjelang malam 

di darat suara lelawa berburu di hutan-hutan 

bintang sudah berpendar lama di cakrawala 

  

Melihat diammu banyak yang tak paham 

mengira ombak tak menyapu pinggir daratan 

sebab takut menjamah tonjolan cadas di tebing 

seperti suara angin gemerasak di pepohonan 

padahal memilih senyap menjaga keseimbangan 

  

Kedunggalar, 6 Mei 2016 
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ENTAH 
  

 

Lama menjadi duli di rumah sendiri 

bertangkup sepanjang putaran jentera 

kehilangan marwah setelah jiwa tergadai 

selain sungut tak ada yang namanya nyali 

sebab keberanian adalah sebuah nyawa 

  

Sekarang seperti perawan lepas pingit 

ayun langkah berdebam mengguncang bumi 

tak ada lintasan hari selain menyumbat jalan   

tak peduli di belakang mengular dalam resah 

entah bakal terkejar nyawa yang menari-nari 

  

Kedunggalar, 6 Mei 2016 
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SAJAK DARI KEDUNGGALAR 
  

 

Dedaun kian ranggas berkhabar tentang kemarau 

lewat atisnya angin malam yang menyusup sela kelambu 

semusim nanti derasnya hujan pamit menyapa tanah lahir 

membiarkan dedaunan kering bertebaran berpupur debu 

busur cakrawala meski sesekali hadirkan setelempap awan 

enggan menyapa permukaan genting rumah lewat rinai gerimis 

malam lengkung langit diri bermukim berhias gemerlap bintang 

  

Di luar gerbang kota bunyi alat berat masih bertalu 

setelah para petani merelakan keping jantungnya teriris 

termasuk kerabat yang harus berpindah tempat bernaung 

bukan karena tergiur angka-angka pengganti tiap inci  

tetapi kesadaran sebagai anak negeri yang patuh 

biar sembako dan hajad hidup sesama cepat terbagi 

para pemudik setiap lebaran lancar ziarah ke makam leluhur 

jalanan selancar aliran sungai Ngarengan di musim penghujan 

sungguh tamsil barisan ular naga hanya serpih cerita masa lalu 

  

Gemerasak hutan jati tetap setia kibaskan sunyi 

deretan cemara merdu menyambut jemari senja 

lewat nyanyian yang lembut terbawa kesiur angin 

meski hangatnya silaturahmi tak seperti ketika zaman bocah   

setelah lewat ujung jemari jarak yang menyekat tak lagi masalah 

bumi Kedunggalar sepanjang masa tidak akan pernah berubah 

mesra memanggil anak-anaknya yang bertebaran di muka bumi  

   

Kedunggalar, 6 Mei 2016 
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BETAPA 
  

 

Betapa entengnya telapak tangan terangkat 

melihat catatan para penderap penyumbat jalan   

tak pernah terlintas erang dan airmata ujungnya 

karena bisik gelegak hati yang panas mendidih 

dipermainkan martabat dan aneka kepentingan 

serta perihnya kekalahan yang pahit di masa silam 

Tersebab hasrat duniawi yang menawarkan kekuasaan 

penguasa langit dan bumi pun tak jengah dibawa-bawa 

segala tipu daya teramat keji dihalalkan di mana-mana 

dengan firman yang mereka plintir lewat permainan kata 

setelah rumahNya yang kudus dikotori gelegak duniawi  

mengepal tinju lantang lantunkan pekik ke angkasa 

Selamatkan hamba jika tak sadar terseret dalam arus 

takut hamba tergasi debu sebelum menjadi kerak bara  

sebab bisik Dajjal telah menyatu dengan si pongang gema 

membius segala makhluk yang malas mengasah nurani 

termasuk hamba yang bebal membaca isyarat alam 

tersebab tumpulnya pikir yang tertindih pusaran angan 

  

Kedunggalar, 12 Mei 2018 
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Lintang Kumalasari 
Lahir di Purbalingga, 12 Mei 1999. Alamat 

di Desa Kalikajar, rt 01 rw 03 Kecamatan 

Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. 

Saat ini masih menjadi mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta. Mencintai 

seni sejak kecil, pernah menjuarai 

beberapa cabang lomba yaitu juara 2 

lomba fls2n cipta puisi Kabupaten Purbalingga, juara 1 lomba baca 

puisi tingkat Karisidenan Banyumas, juara 1 baca puisi tingkat 

Kabupaten Purbalingga, juara 1 baca puisi tingkat Kota Magelang, 

juara lomba alat musik tradisional (calung dan gamelan), juara 3 

lomba penulisan artikel tingkat Provinsi Jawa Tengah. 

Antologi pertamanya berjudul Retorika Cinta Dalam Senja 

bersama penyair lainnya. Hobinya adalah menulis puisi, bermain alat 

musik tradisional, juga ngopi. Penulis bercita-cita menjadi seniman. 

Motto hidupnya yaitu berkarya dengan doa, kopi, dan cinta.  

Dapat dihubungi melalui email: lintangkumalasari12 

@gmail.com atau instagram: @kopihitam12, serta nomor 

telepon/whatsapp 085640307981. 
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Puisi-puisi Lintang Kumalasari 

 

 

Bulan di Atas Kanvas 
 

 

Angin menggonggong dalam diam 

Menyergap sebongkah daging  di balik jeruji 

Sedang bias cahaya redup menjadi penentu 

Menggoda setiap jari mengulas makna 

Hingga tergambar  bulan di atas kanvas 

Naif dan khilaf kini telah luruh 

Menghunus abdi di balik gemerlap angka 

Putih dan hitam kini tak lagi mampu mengurai makna 

Segalanya telah berakhir tanpa akhir  
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Ironi Bunga 
 

 

Bunga ini terlalu lemah untuk membuka diri 

Ketika menyadari dirinya terlalu jauh untuk dikatakan indah 

Bunga ini terlalu malu untuk menatap matahari yang memberinya 

cahaya  

Hingga seekor kumbang menghampirinya dengan sayap yang terluka 

Memohon untuk bunga ini mekar  

Akankah bunga ini akan memberi sandaran untuk kumbang ini? 

Ketika rasa takut itu terus menghantuinya 

Perasaan yang selama ini memgekangnya  

Seperti labirin gelap yang tak berujung 

Ironi dalam penantian yang tak terhubung 

Bunga. Hidup. Sendiri. 
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Perayaan Kehilangan 
 

 

Malam mendekap hujan 

Aku masih terdiam 

Mencecap kenangan 

Yang berkelekaran di pemakaman, hatiku. 

Sudah, tenang.  

Aku di sini mengenakan gaun hitam,  

untuk merayakan pesta perpisahan kita sayang.   

Tidak usah khawatir,  

Kau tak perlu menemaniku di sini 

Karena 

Dua cangkir kopi telah terseduh, tanpa pernah kusentuh 

Aku tidak menunggumu 

Aku sudah tidak lagi menunggumu.  

Aku hanya sedang meracik kembang kamboja 

Aroma kecewa merebak, menjerat kelu.  

Aroma kembang itu 

Lambang perpisahan kita 

Kemudian kuteguk dua cangkir itu sekaligus  

Berisikan kamboja yang telah kuiris-iris seperti kau yang telah 

mengiris sukmaku.  

Aku melumat diriku sendiri dengan keresahan mendarah daging 

Meremas-remas kenang 

Merobek lingkar cahaya, pada matamu yang tergambar jelas di 

dahiku.  

Aku meminum darah yang muncrat sebagai tanda kehilangan.  

Tak ada yang lebih manis dari kedatanganmu 

Pun tak ada yang lebih pahit daripada kehilanganmuPesta perpisahan 

kita, Sayang.  

Sudah kubuat sedemikian rupa, dengan penghulunya adalah sebuah 

kematian.  

Kau, disusul aku.  
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Ronta Bumi untuk Anak Negeri 
 

 

Pada hari ketigapuluhsatu, hujan bergeming pada daun-daun kering 

Mengatasnamakan jiwa terogoh fatamorgana 

Diiming-imingi secuil, hati ikut goyah, kerdil. 

Ah, andai saja 

Sumpah pemuda diawetkan pada jidat tiap anak bangsa 

Dasar anak muda zaman sekarang  

Gengsi kok dipelihara 

Melihara itu palawija biar bisa tumbuh dan dimakan rakyat jelata 

 

Ah, Bajingan! 

Ini negeri ditinggali para bajingan yang seenak wudelnya 

memamerkan produk bangsa lain 

Sudah kembalikah akal kalian? Atau ambah amnesia  

 

Ini aku bangsa kalian, Bumi kalian 

Kalian berpijak diperutku  

Remaja kekinian boleh nongkrong asal ide terborong. 

Boleh gaya-gayaan asal bangsa dipikirkan  

Boleh posting instagram asal nasionalisme tergenggam 

 

Moral basi!      

Boyong prestasi ke luar negeri  

Biar nona dan tuan disana mengerti hebatnya ibu pertiwi 

Genggam dan tuntaskan, semesta memberkati. 

Aku 

Karya : Lintang Kumalasari 

Aku tahu aku hanya perempuan penikmat kopi 

Yang senang bercengkrama dengan senja 

Aku mengerti, aku tak secantik rembulan dan bintangmu 

Pun tak semanis “gula”mu 

Aku..aku..aku 

Aku bahagia dengan diriku 
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Dan kukira semesta juga merestuiku untuk tetap menjadi aku 

Aku dengan ke”aku”anku 

Hatiku bukan rembulan 

Yang selalu bisa kau nikmati tiap lekuk garisnya pada langit malam 

Aku adalah aku. 

Aku 

Bukan 

Rembulanmu. 
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Kosong 
 

 

Daun. 

Sebatang kara. 

Pohon. 

Aku. 

Cahaya 

Kau.  

Hilang ditelan cahaya. 
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Mawar-melati 
 

 

Terserah. 

Kau membuat sajak yang seperti apa tentang ini 

Aku sudah terlalu sering menamai ini sebagai penyatuan kekecewaan 

Menggenggam dua yang sakit 

Di mana tak ada obat 

Kecuali: dipisah. 

 

(lk) 15 Januari 2018 
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M Enthieh Mudakir 
Lahir di Tegal. mencintai dunia sastra dan 

teater tumbuh sejak usia remaja.  

Tahun 1992, ia menjabat Ketua 

Teater Wong Indonesia, dan pernah  

bertugas di Ibu kota sebagai koresponden 

Rakyat Merdeka Jakarta. Sedangkan 

pilihannya sebagai penyair dinilai paling 

nekad dalam hidupnya,   

Sebagai penyair produktif, karya-karyanya telah dimuat di 

berbagai antologi dan menghiasi di berbagai media massa, antara lain 

Horison, Republika, Merdeka, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, 

Pelita, dan di massmedia mingguan lainnya. 

Antologi tunggalnya adalah Malam Begini Bening (1990),  Koor 

Zaman (2002), Cemas Belum Menyerah (2005), dan Angin 

Perlawanan (2010). Sedangkan antologi bersama, antara lain Dari 

Negeri Poci 2 (1994), Dian Sastro For President (2005), 

Persetubuhan Kata-Kata (TBS, 2010), Antologi puisi 105 Pekalongan 

(2011), Antologi Akulah Musi (2011), Kitab Raja Ratu Alit (2011), 

Bangga Aku Jadi Rakyat Indonesia (2012), Sauk Seloka (2012), 

Requiem Bagi Rocker (TBS, 2012), Titik 13 Indonesia (2013), Negri 

Poci 5 Negeri Abal Abal (2013), Puisi Menolak Korupsi (Mei 2013), 

Puisi Menolak Korupsi 2a (September 2013), Dari Negeri Langit DNP 

6 (2015), Dari Negeri Awan DNP 7 (2017), dan Dari Negeri Bahari 

DNP 8 (2018).  

Ia pun terlibat dalam Temu Penyair Jawa Tengah (Solo dan 

Semarang), Temu Sastra Tasikmalaya, Temu 105 Penyair 

(Pekalongan, 2011), Temu Penyair Nusantara V (Palembang, 2011) 

dan Temu 50 Penyair Indonesia (Bandung, 2011). Ia merupakan 

penggagas perdana pemberian Seniman Tegal Berprestasi. Menurut 

pria yang dikaruniai dua anak putra dan putri, hidup harus berwarna 

sesuai ke mana arah membawanya.  

 

 

 



antologi puisi Pendhapa #23 Sapaku Kata 63 

 

Puisi-puisi M Enthieh Mudakir 

 

 

MENYAMPAIKAN KISAH BERLARIAN 
 

 

Bahasa tubuh mangepak di rawa. Selebihnya, bagaikan tak ada titik 

kenyataan. Mimpi terkadang igauan yang tidak sepadan, pudar karena 

ihktiar yang tak nalar. Dengan seabreg tingkah sendiri lalu 

menyalahkan Tuhan. Sebaiknya, aku, kau, siapa pun, mendengarkan 

bisik hati.  

 

Bayangan menunggak kesedihan. Menuruti tunggu hingga habis 

waktu. Jerat dileher menggerutu. Mimpi bercabang tanpa alasan. 

Aroma rasio menggosong disangan. Petatih risau mengiris arti di 

dalam ketidakpastian. 

 

Sedekat risau-bahagia berguling di sini, memanjang-rentang.  Apalagi 

rasa manis belum mengering muncul  di ujung yang lain. Menghantu, 

membatu. Menggoreng badan pada terik matahari. Menggenangi 

kesedihan dengan air mata. Kita harus pandai menemukan jejak 

kesadaran. Takzim menerima keadaan tanpa amarah.  

 

Walau hari terasa memanggang. Riak membuih di pantai selatan. 

Menumpuk galau di tepian. Memandang kapal compreng jauh di 

lautan. Burung camar tak kehabisan akal, menyiruk tajam. Ikan 

terngiang diperut lapar.  

   

Begitu pun saat kau meradang. Saudaramu menyantap geram. Potret 

diri pun tak dapat diterjemahkan. Menemukan album kenangan 

selembar demi selembar. Pertanda paling terang ketika ekonomi 

menjurang. Kau pintar menyalahkan sesorang. Namun bungkam 

mengimplementasi arah langkah. Pandangan masih setia tergambar di 

purit-purit liar.  

 



64 antologi puisi Pendhapa #23 Sapaku Kata 

 

Demikian saat di meja makan, kau bersenda gurau. Aku 

mendengarkan ketika kau membuka percakapan. Anakmu yang lucu 

dan suka menciumimu membuat tahta jadi segala. Kau tidak bisa 

membohongi diri dari tumpukan risalahmu.  

 

Hanya kita tahu soal kesombongan. Perselingkuhan bukan jalan baik 

bagi siapapun. Kemana tujuan diarahkan. Sementara angin rusuh 

mendesaukan keprihatinan. Rupiah sedang terjungkal karam dalam 

permainan para pialang.  

 

Tegal  2013 - 2015 – 2018  
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MENJEDA LELAKU   
 

 

Ketika belajar lapar dengan orang miskin 

Ketika belajar kenyang dengan orang kaya 

Ketika belajar bermartabat dengan orang malu 

Aku bilang kaya itu nikmat 

Kau bilang miskin itu derita 

Kalian bilang mengalah sebuah kekalahan  

Aku belajar semua rahasia  

Termasuk nikmat kufur 

Dan nikmat dholim 

Nikmat pasrah  

Nikmat perih 

Nikmat sebenarnya nikmat 

Ketika berada di luar keduanya 

Menyanyikan sunyi  hati 

Meyakini hakekat Mati!  

 

Tegal  2015 - 2018  
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AKU HANYA MAMPU MENULISKAN SAJAK 
 

 

Aku hanya menuliskan sajak tanpa bisa menjelaskan 

Sajak lahir karena ia menginginkannya 

Karena tercipta atas kehendakNya 

Otak hanya segenggam gumparan  

Katika mengingini hati pun mengamini 

Tak mampu kalian pun menjelaskan 

Yang karam biarkan karam 

Yang mengawang biarkan mengawang 

Hamba semata wayang  

Sekenario angin meniupkan 

Aku hanya mampu menuliskan 

Mempercayai yang datang dari Tuhan 

 

Tegal  2015 -2018 
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ADALAH LIDAH 
 

 

Jangan pernah berkata  

yang seharusnya tidak kau ucapkan  

alam ini mahluk yang tidak kau ketahui  

apabila kau mengirimkan ucap sayat 

maka alam ini pisau siletnya  

Kembali kepada rahasia Tuhan 

lidah terkulum keramahan 

niat baik pastilah baik, sebaliknya 

kekliruan dapat membuat muram 

pemilik semua jelaga  

 

Tegal  2016 – 2018  
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KOLAM PENJARA 

KE SUMUR GELAP DAHAGA 

 

 

Aku ingin mencipta sajak tapi bukan sajak lapar 

Laparku bukan karena kekurangan pangan   

Karena aku bukan batu yang senaknya kau gelindingkan   

Maka aku menggelinding sesuai kehendakku  

Karena kehendakku tak sefaham dengan kehendakmu 

Karena laparku bukan seperti lapar perutmu 

Bila air, aku bendungan yang akan membendungmu 

Bila aku rajam, bara yang membuatmu jera 

Ke kolam penjara 

Ke sumur gelap gulita! 

 

Tegal 2013 – 2018  
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SORE MEREDAM DIAM SEBAGAIMANA MALAM 

MENUMPAHKAN REMANG 
 

 

Sore merendam diam 

Belum gelap benar  

Membiarkan senja sebagaimana 

Malam menumpahkan remang  

Angin dingin  

Laut berkarat 

Aksi ikan berloncatan 

Diam-diam ombak  

Mencuri perhatian  

Jarak rindu belum tenggelam  

Menguji iman 

Angin berlarian 

Awan mengusik kebalauan 

Seraya menggiring kebijakan 

Membunuh bantal 

Membuih binal 

Bulan menyisakan senyuman 

Kenangan menyulam kedamaian   

Wanginya menusuk kesepian 

Di jalan silih berganti impian 

Harum menggoda kelindan  

Sapu tangan dikibarkan 

Betina menangkar 

Malapetaka terhindarkan  

Mimpi nikmat dialihkan 

Alhamdulillah dipanjatkan.  

 

Tegal 2015 -2018 
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Ridwan Ch. Madris   
Alias Ridwan Haris.  lahir Bandung 28 

Januari 1979.  Tulisanya berupa Naskah 

Teater, Drama Komedi yang sering 

dipentaskan di Komunitasnya, Skenario 

Sinetron yang beberapa kali ditayangkan 

di beberapa TV Swasta, cerita Anak dan 

lain-lain. 

Serius menulis Puisi dari tahun 

1997. Sebagian puisi di dalam buku Antologi Puisi Simphoni 

Nusantara (2000), Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia (Penerbit 

HMG 2014, Antologi puisi Hari Puisi Indonesia 2016 Penyair 

Indonesia, “Matahari Cinta Samudra Kata”,  Indonesian Haiku 

Antologies of THE UNIVERSE. Haiku Semesta’, Puisi Banjarbaru 

Penyair Senusantara, The First Drop Of Rain. 

Antologi Puisi Tunggal Pesan Sucimu (CV. Pstaka Latifah 

Bandung, 2011), Hujan Deras Adalah Cinta (Media Herya Media 

Depok, 2014), Budaya Kelam (Herya Media Depok, 2014) Hujan 

Deras Itu Adalah Cinta II (CV. Situ Seni). Pantun Modern cerita 

banyak orang (CV.Karaya Iptek, 2011), dan Tulisan-tulisan lainnya 

yang sudah berbentuk buku. Dan di muat di Media, Radar Bogor, HU 

Pikiran Rakyat, Majalah Seni Budaya, Berseka, majalah Sawala. 

Bulttien Jendela Seni Bandung, Majalah Langlang Buana Dll. 

Dari Tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, beberapa kali 

mendapatkan terbaik pertama lomba baca puisi dari tingkat 

Kab/Kodya, Propinsi sampai Nasional. 

Selain gemar menulis puisi, bermusik, teater dan melukis. Dan 

saat ini, ia terus mencoba keliling  membumikan ” Syiar dan Syair”. 

Melalui Tausyiah Puisi dan Musikalisasi Puisi.   
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Puisi-puisi Ridwan Ch Madris 

 

 

GERIMIS YANG RITMIS  

DARI SEPASANG MATAMU 

 

 

Laila, begitu jelitanya  

merah marun parasmu 

seakan desah napas  

dan gerimis yang ritmis itu 

mengekalkan kenangan terakhir 

yang tercipta dari geletar  

jemari angin saat mengelus  

ujung daun pinus 

 

begitu abadinya kenangan itu 

semisal binar merah lampion 

yang tak mudah sirna 

bagai nyala  lilin 

 

juga doa, saling melengkapi 

sebagaimana sebuah rakaat  

di mana desah tasbih serta 

gerimis di sujud terakhir itu 

selalu tertuju padamu 

 

2016 
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SEPERTI EMBUN TERAKHIR  
 

 

di sebuah serambi tua 

seorang ayah bersandar  

dengan wajah berdebu 

menatap anak si mata wayangnya 

dalam bayanganya sendiri 

langit tak begitu kelabu 

tak disadari airmata menetes 

seperti embun terakhir yang lepas 

dari ujung daun ke atas tanah 

di mana kehampaan abadi di dalamnya 

dadanya memanggil-manggil rindu 

namun selalu dipisahkan waktu 

 

2014 
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YANG TERTULIS... 

 
 

langit malam mengirim bulan  

menebar kalimat santunmu 

melebihi rangkaian pantun  

 

“anakku, ibu tidak minta apapun  

darimu selain sujud abadimu.” 

 

airmatanya menetes  

menjadi tinta abadi yang tertulis  

dan terpatri pada embun pagi 

 

malam ini aku teringat tangan sucimu  

menenangkan kecemasan daun-daun 

membangkitkan dahaga bagai tetes embun   

dan kerinduan yang berdebu  

tak bisa kutuangkan dalam puisi,  

sebab tetes darahmu tak terhitung  

di atas sajadah jiwaku  

 

2013-2018 
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RUMAH YANG KEKAL 

 
 

bagai gelombang laut  

menghantam karang 

menghempas burung-burung 

menjerit perih, sayap-sayapnya  

merasuk tulang rusukku 

ketakutan kiranya tak perlu dirisaukan 

sebab akan meganggu pikiran 

bukankah kita sudah terbiasa 

memahami kabut, gelombang hitam  

menghantam pantai dan persisir 

sekali lagi, sesuatu yang menakutkan 

masih membentang, masih terbuka  

bagi rumah kita yang kekal 

 

2017 
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KEPADA CHOERUL FADILAH  
 

 

semakin tua usia ini 

semakin dekat kematian  

bayang-bayang hitam itu  

selalu mengingatkan kita 

pada ruang gosong  

yang terbakar waktu 

di mana bukit-bukit dijilat  

api kesombongan 

 

engkau, yang menyadarkanku kembali 

pada tanah kubur tempat sejatinya 

malam menjatuhkan bintang-bintang 

di mana mesti kudekap dengan seluruh jiwa  

 

atau barangkali sebagai saksi abadi 

kau telah berada pada pelukan bumi 

bangun dengan mata yang sempurna 

 

tataplah segala ketakutan  

tak ada artinya hidup di dunia ini 

saat kita terlahir sama-sama  

dari mimpi-mimpi sungai  

yang berdarah 

 

sedetik demi sedetik  

barangkali seperti inilah hidup 

lahir di saat bisikan angin 

deburan ombak dan para pembajak 

 

yang memecahkan tulang-tulang  

dapat dirasakan menjelang kematian  

 

2016 
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BAGAI EMBUN CINTAMU 
 

 

bagai embun di pagi hari 

pancaran sinar matahari 

menyegarkan warna-warni 

bunga aster yang menari 

 

demikian lentera matamu  

menerangi pikiranku yang remang 

terperangkap pengap ruang  

 

dan senyummu 

bagai kopi yang kental  

menyegarkan dahagaku 

sentuhan taganmu 

mendinginkan dadaku  

terbakar nafsu 

 

mencintaimu, 

bukan karena wajah langit yang biru  

senantiasa berubah kelabu 

bukan pula keelokan sepasang  bukit 

yang mendayu-dayu menjebak mataku 

 

aku mencintaimu, 

adalah bunga yang kau tanam  

dan kau siram itu  

subur di taman impian yang kekal 

 

ya rabb,  

aku selalu berharap ridhomu 

sebab cinta anugerahmu 

 

2014 
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Sang Bayang 
Pria kelahiran Madiun ini hanyalah seorang 

warga biasa yang belajar mengeja setiap titik 

mata memandang, kemudian mengungkap-

kannya sebagai media pencetusan jiwa. Tinggal 

di Ngawi dan mengabdikan diri kepada seni 

sebagai kuli, juga menjalani hidup sehari-hari 

sebagai petani di kampungnya, yaitu Dusun 

Sarirejo. 

Alamat: Nur Fatullah A.G  d/a Dsn. Sarirejo 

Rt.02/Rw.06 Kelurahan Mendiro Kec.Ngrambe Kab.Ngawi - Jawa 

Timur. Kode Pos: 63263. E-mail: sangbayangan@gmail.com No.HP: 

085655787686 
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Puisi-puisi Sang Bayang 

 

 

Waktu Akhir Kata Mengalir 
 

 

adakah rindu untuk seorang penyair 

bila sebaris makna tiada jumpa 

 

kita saling bertanya 

 

di antara kerlap cahaya warna 

jingga kelabu di gurun waktu 

sayap siapa--kita kepak setiap waktu 

 

bila datang cahaya senja 

terbanglah selembar jiwa 

terbang sebaris makna 

 

dan esok 

dunia pasti merana 

waktu penyair mati tiada bahasa 

 

meski begitu deras kata mengalir  

selaksa kisah tiada akhir 

semua menjadi sunyi 

 

Ngawi, 24 Maret 2017 
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Senja di Atas Bukit Kerek 
 

 

senja itu bukan pelabuhan 

sementara kegelisahanku adalah tugu 

dari penantian yang enggan gugur 

 

seperti air bengawan solo 

rindu bergulir 

mengalirlah engkau di sana 

 

dan aku tak harus cemburu 

bila kepedihan bangkit di waktu malam 

biarlah air mata menjadi rumah 

 

meneteskan sepi pada jiwa seorang lelaki 

yang belajar tersenyum dan tertawa 

ketika menderita 

 

Ngawi, 11 April 2017 
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Dik 
 

 

semenjak air mata diturunkan dari perpisahan 

betapa naifnya rindu--untuk disesali 

aku mengerti 

 

pertemuan kita hanyalah luka 

tercipta dari tetes air mata 

mengenangmu adalah--sebuah derita 

 

seberkas rindu yang terbentuk dari wajahmu 

serupa mendung menggulung 

hidupku yang rampung 

 

lantas, pernahkah engkau mendengar 

jeritan jiwa seorang pria 

 

kadang aku bertanya 

di mata siapa 

sebuah rindu--menjelma permata 

 

Ngawi, 12 April 2017 
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Tiada Arah Meradas Realitas 
 

 

beberapa hari lalu gemuruh angin 

mengabarkan rindu 

transisi jiwa kita berkilat 

 

langit seperti mimpi 

engkau dan aku menuggu 

sementara jalan telah membengkok 

 

rupanya anginlah yang salah 

semenjak keputusan menjelma jembatan patah 

waktu mendadak jadi ruang yang pecah 

 

pada suatu masa yang entah 

jiwaku dan jiwamu tak mau salah 

bila patah menolak kalah 

 

ketika membenarkan anomali sebuah rindu 

di jantung menggaung 

engkau dan aku yang linglung 

 

Ngrambe, 29 Mei 2017 
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Nyanyian Rindu Sebatang Kayu 

 

 

di ujung kota--kita bertanya 

kepada cahaya bulan di atas daun gugur 

ranting-ranting patah 

kayu tanggal tinggal bekas dipangkas 

pangkal lapuk, mati menyala api 

hutan-hutan gundul menyeberangi waktu 

orang-orang kaya menjadi bandar 

petani miskin meringkuk di ladang 

ketika kita berkumpul di sini 

membaca puisi dan bercerita tentang keindahan 

seolah hutan menjadi janggal di dalam kepala 

pernahkah kita bertanya 

berapa juta hektare tanah menjadi gaib 

ketika sekawanan hantu berpesta 

kita tidak pernah bertanya 

berapa banyak dunia--kehilangan tempat 

ketika hutan-hutan kehilangan fungsi 

kebun-kebun jagung, sawit dan kopi 

karet menjadi saksi mulur--dunia kacau 

menjadi saksi media pembebas kemelaratan 

konon katanya dan masih katanya 

demikian pula katanya 

masih di dalam tanda tanya 

ketika kita coba bertanya 

jawaban apa yang kita temukan di sana 

selain ancaman-ancaman 

bayang cuaca menjadi kambing hitam 

bertajuk budi manusia salah mengerti 

tentang alam yang diciptakan 

tentang hidup dan keseimbangan 

demi sebuah keberlangsungan 

segalanya dikorbankan 
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sementara hutan hanyalah nyanyian rindu 

bagi penikmat waktu 

ialah: engkau dan aku 

 

Ngrambe, 27 September 2016 
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Renjana Kosong 
 

 

Di sebuah kota, di mana jiwa-jiwa berkeliaran mencari tempat untuk 

sebuah firasat, lelaki menunduk. Wajahnya adalah api yang 

diturunkan dari neraka, seribu iblis bermukim. 

 

Pada sebuah musim yang menggeser waktu. Penantian terkubur. 

Kemarau panjang menurunkan gerimis--di dalam sebuah tangis. 

Muntah segerumbul angin--yang datang dari geriap pekat, mendung 

wajahnya melahirkan puisi. 

 

Sementara orang-orang menari di sebuah pesta. Engkau diam di pojok 

halaman. Kata-kata menjelma bahasa air mata. 

 

Selaksa anak panah kehilangaan busur. Engkau menahbiskan diri, 

“Akulah lelaki--yang tidak dikenali”. 

 

Mempertanyakan soal keagungan. Mempertanyakan tentang sebuah 

nama, rindu dan kematian yang  menukik--terbit dari murka iblis 

bermata dewa. Terlempar dari tangan Tuhan, terdampar di tanah 

asing, tiada kenal nurani--atau arti harga diri. 

 

Mengenangnya, seketika gunung, ombak dan pasang surut 

gelombang--menjelma pekik hampa samudera. Berlayar angin di 

dalam sunyi, gemuruhnya hanyalah kekosongan. 

 

Ngawi, 20 Oktober 2017 
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Suyitno Ethex 
Lahir dan dibesarkan di telatah Mojopahit 

(Mojokerto), karyanya berupa puisi, cerpen dan 

esai sudah dimuat di beberapa media massa, 

antara lain di Suara Karya, Republika, Sastra 

Sumbar, Media Indonesia dan lain-lain. 

Puisi-puisinya terkumpul dalam beberapa 

antologi puisi, antara lain di Temu Sastrawan di 

Medan, Kediri, dan Malaysia, Dari Sragen 

Memandang Indonesia (2012), Malsasa (2013), 

Poetry2 Flows Into The Sink Into The Getter (2013), Puisi Menolak 

Korupsi (Jilid, I, II, IV, V), Memo Presiden (2015), Temanten Langit 

(2015), Tifa Nusantara (2014 dan 2015), Solo Dalam Puisi (2014), 

Lumbung Puisi (2015), Cimanuk (2016), Negeri Awan (2017), 

Festival Bangkalan (2017), Ruang Tak Lagi Ruang (2018), Negeri 

Bahari (2018), Senyum Lembah Ijen (2018) dan lain-lain. Juga dalam 

Antologi Bersetubuh Dengan Waktu (2014), Dari Cinta Ke Negara 

(2015), Rasa Ku Rasa (2016), Gapura, Menapak Jejak Mojopahit 

(2018) dan Kumpulan Cerpen Sepeda Pancal (2016) 

Bekerja di UPT Dinas Pendidikan Kec. Mojosari Kab. 

Mojokerto, dan Dosen di Institut Agama Islam Uluwiyah. Aktif di 

Dewan Kesenian Kab. Mojokerto, sebagai Wakil Ketua, dan pegiat 

Gerakan Puisi Menolak Korupsi (PMK). 

Alamat: Jln. S. Parman 18 Modopuro-Mojosari-Mojokerto 

61382 Jawa Timur. Email: ethexs@gmail.com. HP: 081 332 276 167. 

Rek.  BNI:  0353140117   a.n. Suyitno Ethex 
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Puisi-puisi Suyitno Ethex 

 

 

ORANG-ORANG BURUH TANI 
 

 

di desa orang-orang buruh tani  

ribut soal makan apa hari ini  

sawah ladang tertanami padi  

nunggu panen belum pasti  

karena hama padi menggintai 

 

di warung kopi tiap malam hari  

mereka ngobrol sana sini  

jangan ditanya soal puisi  

soal nasi saja sulit dicari 

 

bahkan mereka tak peduli  

siapa calon pemimpin negeri ini  

siapa calon bupati 

 

setiap ada coblosan  

asal ada buat makan  

mereka datang kepemungutan  

mencoblos sesuai pesanan  

jangan disalahkan 

 

di warung kopi setiap malam  

mereka gegojekan  

serasa tiada beban  

dalam menghadapi kehidupan 

 

mojokerto, 4 april 2018 
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DIRAYU SETAN 
 

 

terjaga, kumandang azan menyapa  

bangunlah, bangunlah  

sembahyang, berdoa  

aku menggeliat saja  

ada suara berkata 

 

kau tak perlu bangun  

tidur saja  

kembali bermimpi berayun  

biarkan azan itu menggema  

ayo tidur saja 

 

aku tertegun terpaku  

diam terlentang bisu  

suara azan dan suara itu  

saling bergantian merayu  

suara azan berlagu  

suara itu juga berlagu 

 

aku berseru menyebut namaNya  

suara itu hilang sirna  

asem 

aku melawan enggan sendiri  

bangun ambil air suci  

subuh aku jalani 

 

mojokerto, 1/4/2018 
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PUISI ESAI YANG TAK JADI 
 

 

aku ingin menulis puisi esai 

tentang rumput-rumput di lapangan setiap hari  

yang diinjak-injak pemain bola  

tak pernah resah tak pernah gelisah 

 

tapi aku lupa buat catatan kaki  

karena kakiku terus melangkah setiap waktu  

tak mau dicatat ke mana menuju 

 

juga tentang banjir  habis hujan  

yang mewarnai sawah ladang  

di mana petani  berjuang  

harga pupuk  tak terbelikan 

 

begitu juga harga kebutuhan makan tiap hari 

beras, cabe, bawang, gula, terasi  

bila dibuatkan catatan kaki  

harganya selalu berganti 

 

ini bukan puisi esai  

yang ramai karena catatan kaki  

tapi sekeder ocehan penulis puisi  

yang ingin nulis puisi esai 

 

asem 

 

31/3/2018 
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LUPA NADANYA 
 

 

kupetik sinar gitar  

nada bergetar  

tak sesuai tembang  

yang kudendang  

yang kunyanyikan 

 

lagu pun sumbang  

nada pun tak karuan  

nada tak nyambung 

 

lama tak bermain gitar  

lupa nada yang digunakan  

nada tinggi bergetar  

nada rendah seliweran  

sekedar hiburan 

 

aku petik gitar  

aku lupa nadanya  

nada dasar apa  

yang harus dimainkan  

bila lagunya cinta 

 

31/3/2018 
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KISAH MIMPI 
 

 

memungguti sisa mimpi yang berserakan di sprei 

angan melayang bertanya kenapa bisa terjadi 

bermimpi bersamamu hingga sampai puncak tertentu  

di mana kau dan aku saling menyerang menderu 

berpacu menuju sesuatu 

 

kisah mimpi semalam begitu seram  

seram yang tak menakutkan  

di dalam ruang temaram  

kita saling menikam  

kita tenggelam  

dalam kenikmatan 

 

nafas kita berderu menderu  

kau menghela menahan sesuatu  

begitu juga aku  

plak, byar kita sama-sama terkapar  

begitu sampai puncak tertentu 

 

30/3/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antologi puisi Pendhapa #23 Sapaku Kata 91 

 

SAJAK TENGAH MALAM 
 

 

sepi 

sunyi  

diam  

tenggelam  

dalam 

 

nafas-nafas berpacu  

antara geliat rindu  

dalam mimpi ketemu  

sesuatu yang menderu  

terjaga aku 

 

sepi menyapa  

sunyi menegur  

diam meninta  

tenggelam dalam rasa  

yang terasa 

 

tak ada kata terucap  

hanya nafas tergagap  

berdegup seirama waktu  

tengah malam yang beku  

diam membisu  

pikirkan sesuatu 

 

27/3/2018 
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Willy Asmara 
Mengawali menulis puisi dari pertengahan 

tahun 2007, semenjak aktif kembali di dunia 

teater & sastra. 

Saat ini berprofesi sebagai music 

producer, pengajar Pengembangan Diri untuk 

anak usia dini & instruktur ekstrakurikuler seni 

teater di beberapa sekolah di Kota Pekalongan 

& Kabupaten Batang. 
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Puisi-puisi Willy Asmara 

 

 

Romansa Ini 
 

 

Kita mengerti, kini. 

Tentang gelisah  sebelumnya mengiris jiwa 

Lalu kesunyian pada puisi pilu di relung mu & aku. 

  

Kita tahu, sekarang. 

Rahasia tersembunyi di sela sela malam 

Serta sandi perasaan di hati mu & aku. 

  

Kita pahami, saat ini. 

Ungkapan bahasa yang telah bermuara 

Dan saktinya ucap rindu di sendiri mu & aku. 
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Aku Menulis Mu, Kekasih 
 

 

Dan kau baca puisi 

Sebagai kerinduan 

 Kekasih, 

Kita telah bersepakat dengan cahaya 

Usai subuh hingga waktu yang menjadi rumah bagi kunang kunang. 

Begitu seterusnya. 

 Agar kita sadar ; 

Bahwa kegelapan-terang, pasti berkait 

  

Seperti kau-aku. 
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Bila 
 

 

Merindu mu 

Itu ku sebut 

                 kesunyian 

Panjang 

 

Karena lagu ku 

Tak kan sempat bernada 

                                   Bila kau tak hadir bernyanyi 

Di antara guguran cemara 

Sore hari 
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Harus 
 

 

Jangan salahkan jarak 

Hingga waktu pun turut melambat. 

Tanyakan pada                           rindu, 

Mengapa ia tak henti 

Menyelipkan deduri 

            

Telah berkali hati kita 

Meleleh dibuatnya. 

Namun kian tak jera saja 

Bahkan makin dalam kau-aku tenggelam 

 

Ini kenyataan, kekasih. 

Kita harus kalah  

Serta rela menghabiskan air mata 

 

Kita mesti menyerah 

pada : rindu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antologi puisi Pendhapa #23 Sapaku Kata 97 

 

Sesak 
 

 

Ingatkah ketika gerimis malam 

Menerpa wajah mu ? 

Bukan air hujan ku usap 

Melainkan bening dari pelupukmu 

 

                                              Malam ini sama, 

                                              Deras bersuka cita menertawakan 

Kita yang terhunus rindu. 

 

Dan 

Lagu sunyi itu mulai 

Bersahutan 

 

Menelan suara hingga hampa. 
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Lirih 
 

 

Dengar, kekasih 

Malam kembali mengirimkan anginnya 

Tapi kali ini 

Bukan puisi dibawa                         atau 

Pun                    sajak, 

Ia memanggul bisik 

ku. 

 

Dekatkan telinga mu 

Ke luar jendela 

Cari suara kecil di antara siul 

burung malam 

Dan  getar sayap kunang kunang 

                                               

Akan kau temu 

 sebuah haru biru menyebut mu : 

 Cinta. 
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Yanusa Nugroho 
Lahir di Surabaya, 2 Januari 1960. Ia pernah 

duduk sebagai redaksi majalah Berita Buku 

IKAPI, lalu menjadi copywriter di Indo-ad, 

kemudian memilih menjadi penulis lepas. Ia 

juga sempat mengonsep pertunjukan wayang 

kulit purwa untuk media audio-visual, bersama 

para seniman STSI-Surakarta: KALASINEMA. 

Membuat VCD pembacaan cerpen, berjudul 

“Anjing”, dari kumpulan cerpennya Kuda Kayu 

Bersayap. 

Kumpulan cerpennya: Bulan Bugil Bulat (1989), Cerita di Daun 

Tal (1992), Menggenggam Petir (1996), Segulung Cerita Tua (2002), 

Kuda Kayu Bersayap (2004)  Tamu dari Paris (2005), Setubuh 

Seribu Mawar (2013). Cerpennya “Orang-orang yang Tertawa” 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam kumpulan cerpen 

berjudul Diverse Lives—editor: Jeanette Lingard (1995). Novelnya: Di 

Batas Angin (2003), Manyura (2004), Boma (2005). Cerpennya, 

Kunang-kunang Kuning (1987) meraih penghargaan Multatuli dari 

Radio Nederland., dan cerpen “Wening”, mendapat Anugrah 

Kebudayaan 2006 dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Novelnya 

BOMA mendapat penghargaan Sastra dari Pusat Bahasa (2007). 

Mendapat Anugerah Kesetiaan Berkarya dari Kompas (2011), 

Cerpennya "Selawat Dedaunan" mendapat Anugerah Cerpen Terbaik 

Kompas (2012). Pada 2016 dia mendapat anugerah  South East Asia 

Write (SEA Write Award-penghargaan Sastra se-Asia Tenggara, dari 

Kerajaan Thailand). 

Sejak tahun 2000 dijadikan narasumber untuk berbagai 

pelatihan penulisan cerpen bagi siswa dan guru, ke pelbagai daerah, 

oleh Badan Bahasa (dulu Pusat Pengembangan Bahasa) di berbagai 

propinsi di Indonesia--terutama di wilayah Indonesia Tengah dan 

Timur. Selain itu, dia masih aktif sebagai 'juru bantu' di Dedy Lutan 

Dance Company, Padnecwara dan Teater Tetas. 
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Puisi-puisi Yanusa Nugroho 

 

 

Perempuanku 
 

 

Ooiii.. perempuanku, ibu dari segala ibu, dari rahim kesabaran dan 

ketegaranmu lahirlah peradaban.  

 

Engkau bukan hanya mayang terurai, dengan bola mata danau 

dan bibir delima merekah.. 

   

Ooii.. bunda dari segala bunda dunia, kelembutanmu adalah kekuatan 

yang membentengi kerapuhan lelaki kami. 

 

Oooii.. pikiranmu lebih runcing daripada tombak, jemari lembutmu 

lebih tajam daripada rencong.. 

 

Bicaralah. Musuh pun menyerah. 

Bergeraklah. Lawan pun luka parah. 

 

Ooiii.. perempuan, empu dari segala impian.  

Jangan lagi kau habiskan airmatamu dalam penyesalan.  

Biarkan keringatmu meleleh, menghanyutkan segala kepedihan.  

 

Siapa yang berkata bahwa kain sarungmu hanya penghambat 

langkahmu, 

pasti dia adalah seekor katak yang buta kedua matanya… 

 

Siapa yang berpendapat bahwa kau hanya pantas menyusui anak dan 

menanak nasi, 

pasti dia hanya seekor pungguk yang hanya berani meratapi bulan.. 

 

Ooii bunda peradaban, bangkit dan raihlah kemenangan 

Ooii bunda kemanusiaan, berdiri dan acungkan pedang 
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Dari rahimmu lahirlah harapan 

Dari rahimmu lahirlah keindahan 

Dari rahimmu lahirlah kemanusiaan 

Dari rahimmu lahirlah perlawanan 

Dari rahimmu lahirlah kekuatan 

 

Dari rahimmu lahirlah harapan 

Dari rahimmu lahirlah keindahan 

Dari rahimmu lahirlah kemanusiaan 

Dari rahimmu lahirlah perlawanan 

Dari rahimmu lahirlah kekuatan 
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Pengantin 
 

 

Sejak sepasang kaki mungilmu menapak tanah,  

tangan kami tak lelah membimbingmu. 

Sejak tangis pertamamu memecah dunia, 

tak henti-hentinya bibir kami menyenandungkan doa. 

Sejak kedua pasang matamu memandang dengan penuh rasa ingin 

tahu, 

sejak itu pula kisah-kisah keajaiban dunia kami dongengkan 

kepadamu. 

 

Saat ini, kami menyaksikan kembali langkah kakimu. 

Langkah kaki yang sama, yang telah mengembara menempuh 

negeri-negeri yang jauh. 

Langkah kaki yang sama, yang kokoh oleh pendakian hidup, menapak 

semak, dan jalan setapak. 

 

Dari bibirmu telah lahir kisah tentang kuda terbang,  

para pahlawan penakluk bintang, tentang yang kalah dan yang 

menang, 

 

Dari matamu, telah kau saksikan puncak, lereng, tebing, jurang, 

lembah, 

ngarai, sungai, jeram, gelombang, dan mungkin pula sebuah telaga. 

 

Hari ini kami percaya 

Sepasang kakimu 

berjalan beriring memasuki dunia yang sebenarnya. 

 

Berjalanlah, melangkahlah dengan segala kesabaran. 

Tak usah tergesa-gesa, karena barangkali saja, 

ada tikungan yang belum pernah kau lalui. 

Atau, mungkin saja, ada titian berlumut 

yang bahkan luput 
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dari pengamatanmu sebelumnya. 

 

Kami telah siap mengikuti langkahmu ke depan, 

dengan berdiam di sudut kami saat ini.  

Percayalah, kami mengantarkanmu dengan segala doa yang tetap 

kami panjatkan sejak dulu. Sebuah doa yang telah membentuk sebuah 

sudut. 

Sebuah sudut kecil saja, 

yang berada di dalam jiwamu. 
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Yang Sunyi adalah... 
 

 

yang sabar adalah waktu 

dan kau sering memanggilnya  

untuk meredam rindumu 

 

entah luka sedalam apa 

entah duka semacam apa 

memanggil sunyi 

untuk menemani 

 

penantian yang terlalu hiruk-pikuk ini 

untuk kedatanganmu? 

untuk kepergianku? 

 

jangan menangis 

simpan baik-baik dukacitamu 

akan kupanggil sunyi 

 

di sini, terlalu riuh oleh 

orang yang saling suruh 

terlalu nyeri oleh caci maki 

terlalu luka oleh kata-kata 

 

yang duka adalah waktu 

yang sunyi adalah wanci 

 

penantian ini terlalu hingar-bingar 

oleh kelakar 
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Yang Diam-diam... 
 

 

'menjelang subuh dia 

turun 

dengan langkah kecil' 

bisikmu 

kuhirup udara basah 

subuh 

dan kuncup mawar 

yang menggigil 

tidak, tentu saja, 

tidak ada nyanyian katak 

yang biasa memanggilnya 

'ya, langkahnya tipis 

kecil saja 

seperti rasa takut 

yang sangat..' 

bisikmu 

siapakah yang dipilihnya 

kali ini? 

tentu, akan banyak sudut 

senyap memeluknya dengan mesra 

langit abu-abu 

barangkali saja dia sudah terpilih 

berada pada sudut 

paling kelu 

'kemana dia berlalu?' 

bisikku 

' seperti rasa takut yang sangat, 

dia menyelinap begitu saja.. 

menuju 

sela-sela kenanganmu, 

barangkali saja..' 
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Sigra Kang Bala Tumingal... 
 

 

"Sanjaya,  

tuturkan padaku, apa yang kau saksikan hari ini," 

Drestarastra yang buta bertanya, 

suaranya begitu renta 

Lalu cahaya 

menjelma kata 

menyatu pada setiap ujaran Sanjaya 

bukan gajah mati 

tak juga berjuta anak panah 

yang merajam bumi mengubahnya 

menjadi punggung landak raksasa 

"Bisma meminta ranjang, 

bantal dan 

seteguk anggur..." 

Drestarastra tua 

bergetar pelupuk matanya 

"Sanjaya, lihat dengan jelas dan katakan dengan sempurna.." 

bukan asap belerang yang 

meliuk ke langit bersama gumam doa 

dan air mata 

juga tidak tentang tombak yang  

patah dua 

"Pandawa berlima 

mampu memuaskan 

keinginan Sang Dewabrata, 

tuanku.." 

maka menitiklah 

air mata itu 

di sudut paling sepi mata butanya 

Seketika Kurustera senyap 

di telinga batinnya 
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