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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 
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SEKAPUR SIRIH 
 

 

“Pendhapa” adalah seri dokumentasi sastra berupa buku 

antologi puisi bersama yang secara rutin setiap tahun diterbitkan 

oleh Taman Budaya Jawa Tengah. Penerbitan buku antologi ini 

menghimpun puisi-puisi karya para penyair, khususnya mereka 

yang berdomisili dan berkiprah di wilayah Jawa Tengah.  

Selain penerbitan buku antologi puisi, dalam peluncurannya 

bertajuk “Panggung Sastra” juga digelar pembacaan karya oleh 

para penyair yang terlibat dan dirangkai dengan diskusi yang 

menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya. 

Pada penerbitan “Pendhapa #24” kali ini terhimpun 85 buah 

puisi karya 17 penyair yang berasal dari Kota Tegal dan kota-kota 

di sekitarnya. Masing-masing penyair ada yang menyajikan 7, 6, 5, 

4, dan 3 karya puisi, bahkan ada yang hanya menyajikan 1 karya 

puisi namun terbagi atas 6 fragmen. Karya-karya mereka yang 

tersaji cukup beragam tema dan gaya penulisannya. 

Semua rangkaian kegiatan tersebut merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan oleh Taman Budaya Jawa Tengah di dalam 

turut serta menumbuhkembangkan dunia literasi dengan 

memberikan dukungan dan stimulasi kepada para penyair untuk 

terus kreatif mencipta dan memproduksi karya, serta 

mensosialisasikannya ke hadapan khalayak, sehingga 

dimungkinkan terjadinya proses apresiatif yang dialogis. 

Selain itu, kehadiran buku antologi puisi ini diharapkan 

dapat menjadi jejak kreatif literer atas eksistesi para penyair di 

dalam sejarah pertumbuhkembangan sastra, sekaligus dapat 

memperkaya khazanah dunia pustaka sastra Indonesia 

kontemporer. 

Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka ucapan 

terimakasih layak kami sampaikan kepada semua pihak yang 

terlibat, khususnya kepada komunitas Roemah Poeisi Indonesia 

dengan Mas Mameth Suwargo dan Mas Bontot Sukardar yang telah 

berkenan melakukan rekruitmen para penyair dan mengkurasi 



5 
 

karya-karya mereka, Mas Yono Daryono selaku narasumber dan 

Mas Seful Mu’min sebagai moderator dalam diskusi, serta para 

penyair yang terlibat. 

Harapan kami, semoga kehadiran buku ini dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya kepada 

para masyarakat pembaca sastra. 

 

Salam, 

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH 

Wijang Jati Riyanto 
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PENGANTAR 

 

SASTRA TANPA HOAX 
Oleh Yono Daryono*) 

 

 

Tahun 80-an di Tegal seiring dengan keberadaan 

komunitas Sastra dan Teater: Studi Grup Sastra dan Teater 

Tegal- SGST (awal berdirinya Studi Grup Sastra, tanpa 

Teater -1981) kawan-kawan Tegal menulis puisi dan 

diterbitkan dalam bentuk stensilan. Penulisan puisi tersebut 

diteruskan dengan lomba baca puisi, para pesertanya wajib 

membacakan puisi-puisi yang ada di antologi SGST 

tersebut.  Mengingat puisinya akan dibacakan oleh peserta 

lomba maka para penulis puisi ketika itu hampir semuanya 

menulis puisi dengan bentuk teatrikal bahkan proses 

membuat puisi dalam memilih kata-kata dipilih kata-kata 

untuk mencapai bunyi yang melodius indah bila 

disenandungkan serta menarik untuk dibaca. Kebiasaan ini 

cukup punya pengaruh terhadap perkembangan Lomba Baca 

Puisi di Tegal. Sebelumnya di Tegal tiap tahun 

diselenggarakan Lomba Deklamasi Puisi-Puisi Amir 

Hamzah. Kemudian RIC (Remaja Indonesia Club) mengubah 

lomba baca puisi dengan materi penyair-penyair papan atas 

nasional khususnya kawan-kawan dari Bulungan Jakarta 

seperti Handrawan Nadesul, Adri Darmadji Woko, 

Kurniawan Junaedhie dan kawan-kawan. 

Kebiasanan yang dilakukan oleh SGST memunculkan 

pro dan kontra karena dianggap sebagai bentuk 

“perlawanan” terhadap tradisi lomba baca puisi. Namun 

sebaliknya penyair-penyair Tegal ketika itu berlomba-lomba 

untuk menulis puisi dan dikirim ke media massa koran yang 
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sebelumnya hanya sebatas disiarkan di radio-radio. Upaya 

menulis puisi agar dimuat di koran sebagai pernyataan 

bahwa puisi mereka layak dibaca dalam lomba baca puisi. 

Kebiasaan menulis untuk materi lomba baca puisi 

menjadi gejala tersendiri bagi penyair-penyair Tegal, 

kemudian kian bermunculan puisi teatrikal dan musikalisasi 

puisi. Mereka menulis dan mengirim puisi untuk media 

massa pun dengan puisi-puisinya yang enak dibaca dalam 

lomba baca puisi. Namun demikian masih ada juga beberapa 

penyair Tegal yang tetap membuat puisi “kamar.” 

Puisi di Indonesia umumnya diapresiasi dalam bentuk 

teatrikal, seperti halnya puisi dalam Antologi Puisi Pendhapa 

#24. Apresiasi dalam bentuk teatrikal seperti musikalisasi 

puisi. Konsep tersebut menurut Beni Setia dapat mengubah 

kata-kata dalam puisi menjadi “bunyi”, kata tidak lagi 

menjadi kata yang punya kekuatan makna sepenuhnya 

melainkan diatur sedemikian rupa agar apik saat 

dimusikalisasi dan dipentaskan dengan latar belakang suara 

musik dan efek dramatis penataan panggung. Dalam hal ini, 

suasanalah yang menghidupkan puisi, bukan “kekuatan” 

kata-kata dalam puisi itu sendiri. Walaupun demikian, tidak 

dipungkiri kemungkinan keindahan kata yang dipadukan 

dengan pementasan yang apik seperti karya-karya W.S. 

Rendra. Mengubah kata-kata dalam puisi menjadi bunyi saat 

ini menjadi lumrah dan itu sah-sah saja. 

Berbeda dengan Sutardji Calzoum Bachri, sajak-sajak 

Sutardji memperlihatkan suatu perlawanan terhadap tirani 

dari kata-kata yang kosong. Adapun perlawanan tersebut 

menurut Umar Junus dinyatakan dengan dua cara. Pertama, 

dengan mempermainkan kata-kata, sehingga kata-kata tidak 

lagi mempunyai bentuk yang nominal, tidak lagi mempunyai 

urutan yang nominal dan tidak lagi punya arti apa-apa lagi. 
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Kata-kata hanya urutan bunyi semata. Pernyataan 

perlawanan kedua, dengan mendiamkan diri, sebagaimana 

terlihat dalam sajak “Q”. 

Sutardji memperlihatkan sebagai pembaharu 

perpuisian Indonesia. Terutama karena konsepsinya tentang 

kata yang hendak dibebaskan dari kungkungan pengertian 

dan dikembalikannya pada fungsi kata seperti mantra. 

Makna kata tidak menjadi penting, yang penting adalah 

kehadirannya. 

Penciptaan sebuah karya sastra adalah penciptaan 

yang bebas. Artinya, seorang sastrawan berhak menciptakan 

karya sastra berdasar imajinasi dan keinginannya sendiri 

tanpa harus dibebani harapan-harapan dari mana pun: 

masyarakat atau kritikus. Maka kenyataan yang dilahirkan 

puisi adalah kenyataan imajiner. Dia merupakan kenyataan 

yang diolah dalam khayal sang pengarang sendiri. 

Tentu saja dengan demikian tidak dikatakan bahwa 

sastra harusnya sesuatu yang serba “asing” dari kehidupan 

masyarakat. Sastra dapat juga menyampaikan beberapa 

peristiwa maupun kritik masyarakat pada masanya, tetapi 

itu tanpa pretensi mau menjadi juru bicara zamannya. 

Puisi adalah media yang nyaman dan aman untuk 

menyampaikan kebenaran dan kemungkinan-kemungkinan. 

Setiap orang punya kekuasaan untuk menafsirkan 

kebenarannya masing-masing. Sastra harus ditegakkan 

tanpa hoax, karena tinggal kepadanya kita bisa berharap 

tentang kewarasan. Seperti apa yang ditulis oleh Najibul 

Mahbub: 

 

Usai sudah pesta semalam 

 

Usai sudah pesta semalam 

Tunailah rasa penasaran bersama sampah yang menjulang 
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Seribu pekerjaan dan harapan bagi aku,  dia, dan kita 

 

Pesta kali ini tak lagi gempita 

Seperti dahulu kala Saat Bendera tinggi tegak 

  berkumandang di antero Asia 

 

Namun malam ini pesta sudahlah usai 

Tak ada lagi pamflet, kampanye, dan juga celoteh kosong 

Piring pun jatuh pecah berkeping-keping  

Tersebar di bumi nusantara  

Saling ejek  dan makian itupun  

Mulai ramai di media massa walau pesta telah tiada  

 

Sungguh pesta ini pesta sangkakala 

Ditiup sekali usai sudah semua 

Sirna, tak ada sisa yang ada hanya nestapa 

Mereka berebut saling mencakar 

Saling menjatuhkan dan akhirnya Si Tuan tertawa  

Dengan cerutu yang tengah dihisapnya 

Bersama wanita pelipur lara  

: Melihat kita tak lagi sama 

 

 Antologi Pendhapa #24 yang merupakan kerja sama 

TBJT (Taman Budaya Jawa Tengah) dengan Roemah Poeisi 

Indonesia merupakan aset budaya yang pontensial yang 

kemudian hari diharapkan mampu mengisi dan menambah 

referensi kesusastraan Indonesia serta memiliki efek sebagai 

gerakan budaya. Semoga program ini dapat mendorong para 

penulis puisi di Jawa Tengah untuk tetap berkarya. 

  

Tegal, Juni 2019 
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*) Yono Daryono, lahir di Tegal, 25 Maret 
1955. Memulai menulis ketika kelas dua SMA 
lewat karyanya berbentuk sajak, lalu artikel 
dan cerpen yang dimuat di beberapa surat 
kabar dan majalah seperti Gadis, Kartini, 
Suara Karya, Jayakarta, Sinar Harapan, 
Mutiara, Merdeka, Suara Merdeka, 
Wawasan, Horison, dll 
Selain sajak dan cerpen, ia juga menulis 
lakon drama antara lain Umar Bin Khattab 
(1982), Roro Mendut (1983, 1987 

dipentaskan Taman Ismail Marzuki), Masih Muda (1983), 
Ronggeng-Ronggeng (1986 dipentaskan pada Pertemuan Teater 
Nasional di Padang Sumatera Barat), Mandor (1987), Braen 
(1987), Adipati Anom (1988 menjadi salah satu pemenang 
penulisan naskah drama terbaik se-Jateng), Koplak (1990), 
Palagan Kurusetra (1991, 1993 dipentaskan dalam Pertemuan 
Teater Nasional di Surakarta), Opera Gajah Atawa Abrahah 
(2003), Opera Sebayu (2006), Sunan  Panggung (2007), Opera 
Brandal Mas Cilik (2008), Testimoni Drupadi (2010), dll. Petilan 
naskah drama Ronggeng-Ronggeng masuk dalam antologi 
Horison Sastra Indonesia (2002). Lakon drama Sunan Panggung 
masuk dalam antologi: 35 Lakon Karya Penulis Jawa Tengah, 
terbitan Balai Bahasa Jawa Tengah 2018. 
Banyak berkecimpung dalam kegiatan kesenian di kotanya, pada 
tahun 1978 bersama Eko Tunas dan YY. Haryo Guritno serta 
kawan-kawan lainnya, mendirikan Teater RSPD. Tahun 
1981  bersama beberapa kawan, mendirikan Studi Group Sastra 
Tegal (SGST). Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di FKIP UPS 
Tegal, jurusan Bahasa dan Sastra Bidang Studi  Drama. 
Sebagai penulis cerpen, pernah membacakan cerpen-cerpennya di 
Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta, Bengkel Teater Rendra. 
Cerpen Malang Sumirang dan Rara Jlegong masuk dalam 
Antologi Cerita Pendek Cerpenis Kota Tegal - Parfum Langit 
Ketujuh. Beberapa puisinya masuk antologi: Antologi Puisi Jawa 
Tengah (1994), Dari Negeri Poci 2 (Pustaka Sastra 1994), 
Kumpulan Puisi, Inilah Saatnya  Penerbit Aneka Ilmu Semarang 
2009, Antologi Puisi Dari Ayunan Ke Liang Lahat Penerbit Aneka 
Ilmu Semarang 2014. Antalogi Puisi Pendakian, Ibadah Puisi 
Kesekian 90 Puisi Antologi Puisi Penyair Kota Tegal. 
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Menjadi penulis tetap rubrik “Warung Poci Tegal” Harian Suara 
Merdeka tiap hari Senin bergantian dengan Kang Maufur. Karya 
buku: Tegal Stad - Evolusi Sebuah Kota, diterbitkan oleh Humas 
Kota Tegal 2008, Aja Kadiran, kumpulam Kolom basa Tegal, 
diterbitkan oleh  Penerbit PHB Press 2017. Kardinah – Sebuah 
Biografi Pejuang Kemanusiaan, diterbitkan oleh Sukses Berkah 
Inspiratif 2019. 
Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Tegal 
(2018 – 2021). 
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Puisi-puisi Abu Ma'mur MF 

 

 

SELEPAS SENJA JATIGEDE 
 

 

buku harian kita karam bersama senja jatigede yang muram. 

namun masih ada sebutir rindu diperam di sudut ruang hangat. 

jika satu saat menetas ia akan menjadi perihal semacam 

reinkarnasi. aku menjadi berhala dan kau pemuja. pun sebaliknya. 

barangkali tidak lagi ada matahari yang menghasilkan bayang-

bayang. sebab matahari tengah melukis cahaya di hamparan tanah 

lain.  

 

kita akan kembali bercakap, tapi dengan bahasa sunyi rembulan. 

jika hujan tiba-tiba merekah, kita menyelinap ke dalam puisi, 

menghidupkan tungku api dan membiarkan kemungkinan-

kemungkinan menyala. 

 

Brebes-Tegal, 2017 
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EKSODUS SUNGSANG 
 

 

semenjak gempa berkekuatan monster menyerang, kampung kami 

lengang. hanya ada satu dua sesepuh masih menghuni. orang-

orangmeninggalkanrumah-rumahmereka: mengendarai mimpi, 

memasuki jagat ponsel, tablet, televisi, laptop, dan sejenisnya.  

 

semesta gadget adalah surga yang rapuh. para penghuninya kerap 

memindahkan lidah mereka ke dalam jemari. dua orang 

berbincang, sedang kepala mereka berlompatan. dan di dadanya, 

ada laba-laba tengah memintal jejaring.  

 

aku melarikan diri ke dalam puisi dan membiarkan kesunyian 

merambati detak arloji di jantungku.  

 

sungguh, menempuh jalan sunyi di tengah gemuruh eksodus 

serupa menghindari basah di tengah kepungan hujan yang 

mengamuk. dan aku menyelamatkan diri dari serbuan banjir buas.  

 

rupanya banjir kelewat kuat, menenggelamkan kota-kota dan 

arusnya menyeret tubuhku bersama onggokan sampah ke tengah 

laut. aku semaput.  

 

begitu siuman, aku melihat tubuhku berada di dalam ponsel.  

 

ah, baiklah. aku pun memilih berdamai dengan hal-hal yang tak 

bisa kukendalikan. di dalam ponsel, aku merakit sirkuit menjadi 

puisi juga belajar membaca navigasi untuk menemukan kembali 

rumahku di kampung yang lengang.    
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SEBATANG MIMPI 
 

 

aku ingin membangun pohon dan tinggal di dalamnya. 

membayangkan rerimbun daun, buah-buahan bergelantungan juga 

burung-burung membangun keluarga di dahan adalah sebagian 

dari kekuatan bertahan hidup dalam kepungan satelit.  

 

aku tidak benci satelit. bagaimana pun ia turut meniupkan nyawa 

bagi benda-benda mati, menghidupkan bunyi-bunyian dan 

hiburan. namun, ia juga kerap memancarkan sihir berbahaya: 

orang-orang lebih akrab dengan benda kecil berbentuk persegi 

panjang ketimbang yang tengah duduk di depannya; anak-anak 

ditusuk dahaga dan rindu percakapan dengan orang tua; peristiwa 

sekitar menjadi asing.  

 

aku ingin membangun pohon dan tinggal di dalamnya. 

sebagaimana orang-orang di kampungku dulu. sampai satu hari, 

aku masih bocah, mesin-mesin jahat menumbangkan pepohonan. 

seluruh warga tak berdaya dan dipaksa meninggalkan kampung.  

 

aku ingin membangun pohon dan tinggal di dalamnya. “ayah, ini 

benda apa?” tanya anakku sambil menunjukkan gambar di sampul 

buku gambar. itu rumah pohon. “apa itu rumah pohon?” ah, 

pertanyaan anakku membuat keinginanku tak lagi bisa ditahan-

tahan. aku mesti segera membangun pohon dan tinggal di 

dalamnya. sebelum lahir anak kedua.  

 

Brebes, 2017 
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MELAMPAUI KATA-KATA 
  

 

aku bertanya kepada matematika, bagaimana cara ia bicara dan 

membuat orang-orang beriman kepadanya. ia menjawab tanpa 

berkata-kata. aku mengubahnya menjadi kata-kata. kira-kira 

demikian, “kata-kata seringkali lebih rumit ketimbang realitas. 

maka, aku bicara sebagaimana musik. kau tahu, ia tak pernah 

berkhutbah, tapi keberadaanya jauh melampui kata-kata.”  

 

aku kembali bertanya kepada matematika, mengapa ia sering 

membuat kepalaku pening. jawabannya kusalin, kurang lebih 

demikian, “sebab kau menjadikanku sebagai tujuan, bukan 

jembatan.” sesudah itu ia bungkam. tak mau diajak bicara. ya 

sudah, tidak apa-apa.  

 

aku menyalakan musik. tubuhku bergerak dan menyebar ke udara. 

pikiranku membaca gerakannya. tubuhku berhenti. kubaringkan 

pikiranku. tubuhku kembali bergerak. perlahan  aku merasakan 

ada maulana rumi menari-nari di dalam diriku. aku tak lagi bisa 

membedakan antara gerak mikrokosmos dan makrokosmos. aku 

pun terus menari. dan semesta mengikuti tarianku.  

 

Loteng Literasi, 2017 
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RUANG LENGANG  

DI TENGAH GEMURUH KOTA 
  

 

secangkir kopi dini hari membawaku masuk ke museum ingatan. 

aku berada di antara kepungan gedung-gedung dan gemuruh roda. 

aku berlari dan menyelinap ke dalam ruang lengang di pasar 

senen. buku-buku menyambutku. bercerita perihal kesunyian, 

perihal tusukan cuaca yang sulit diperhitungkan, juga perihal sihir 

teknologi membuat mereka memeram huruf-huruf dalam sepi 

yang temaram. 

 

dua mahasiswi menyajikan senyum renyah, memintaku memasuki 

arloji yang berputar lengang. “kami dapat tugas wawancara tentang 

buku. anda bersedia?” tentu saja aku bersedia, kebetulan buku-

buku barusan curhat kepadaku.  

 

selepas wawancara–aku sih lebih suka menyebutnya ngobrol, 

mereka mematikan rekaman di ponsel dan berterima kasih. 

bawalah pulang beberapa buku sebelum meninggalkan ruang 

lengang ini. dan ajak teman-teman kalian kemari ya?  

 

dari lantai empat aku sempatkan menatap jalan raya: semua 

terlihat mungil, bergerak serba cepat, terburu-buru, dan penuh 

gemuruh.   

 

aku menuruni tangga pasar, bersiap menempuh jalan pulang. 

matahari masih sibuk menyala, sedang tubuhku disengat dingin. o, 

rupanya aku telah keluar dari museum. secangkir kopi 

menyelamatkanku dari beku. aku menuntaskannya. sampai satu 

buku menidurkanku dan membangunkanku.  
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GENEALOGI HIKAYAT KOPI 
  

 

(1) 

pada sore ranum, dalam satu ruang, sehabis para wiyogo melukis 

udara dengan gamelan,dan wiraswara-waranggono 

merampungkan sesayup tembang. ada biji kopi terpantul di kedua 

lingkar korneamu. ruap aromanya merupa semacam pusaran 

menghisap tubuhku tenggelam dalam rimbun kebun kopi di 

jantungmu. 

 

(2) 

memasuki jagat kopi adalah keriangan sunyi umpama gendhing 

ditabuh oleh pecahan gerimis berdenting ritmis persis sehabis 

cuaca meranggaskan daun-daun meninggalkan reranting. ngungun 

sekaligus anggun. 

 

(3) 

mengulang dentang arloji mengenang kali pertama semesta 

mengajarkan tafsir anasir kopi  merambat di setiap pembuluh 

nafasmu: memukau sekaligus rumit namun menantang untuk 

ditaklukkan sebagaimana para petualang menghayati setiap 

pengembaraan menuju keabadian. 

semoga cahaya tuhan yang bergetar pada molekul-molekul kopi, 

senantiasa merangkulmu dengan kebahagiaan serupa senandung 

riang bait-bait sekawanan kopi di bukit-bukit. 

 

(4) 

00.00 aku baru saja meracik kopi. kutuang pada cangkir beling 

bercorak ukir. reguklah, de. reguklah hingga butir paling akhir. 

nikmati sensasi pada bibir. hayati citarasa yang merayap di setiap 

neuron jiwamu sepenuh utuh. 

 

Yogya-Brebes, 2016 
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Abu Ma'mur MF, Lahir di Tegal dan 
menetap di Brebes.Puisi-puisi dan tulisannya 
yang lain tersebar di berbagai surat kabar, 
baik lokal maupun nasional. 
Sejumlah puisinya termuat dalam berbagai 
antologi bersama di antaranya:Antologi Puisi 
107 Penyair Indonesia dan Malaysia 
(Lesbumi, 2012), Dialog Taneyan Lanjang 
(Majlis Sastra Madura, 2013), Pasie Karam 
(Dewan Kesenian Aceh Barat, 2016), Yogya 

dalam Nafasku (Balai Bahasa DIY, 2016),Kumpulan Puisi 
Kopi1.550 MDPL (The Gayo Institute, Aceh, 2016) Antologi Puisi 
dari Negeri Poci 7 (Kosa Kata Kita, Jakarta, 2017), Jejak Kata: 
Antologi Sastra 80 Tahun LK Ara (Imaji, 2017), 3 Dermaga dan 
Bintang di Pulau Garam (Niswaka Sastra, Bali, 2017).  
Meraih juara pada Lomba Cipta Puisi Tentang Pendidikan (Genom 
Yogyakarta, 2016), Lomba Cipta Puisi Qurani (Parmusi Jakarta, 
2016), dan Lomba Cipta Puisi Tentang Masjid (PP HSBI Jakarta, 
2017). Pernah akif di Teater Lare’s Dramatic dan Lembaga Seni 
Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Kabupaten Tegal. Kini aktif 
di Komite Sastra Dewan Kesenian Kabupaten Brebes. 
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Puisi-puisi Agus Kusnandi Suling 

 

 

PESTA PERANG 
 

 

Pesta atau Perang? 

Pesta itu membagi kegembiraan dan kebahagiaan bagi semua 

Di atas panggung di depan mimbar dihadapan pendukung 

Kau pandu meriakkan yel-yel  mengobarkan semangat 

Kau nyanyian lagu yang kau cipta mengoyangkan tubuhnya 

Kau hipnotis otak kosong dengan narasi janji manis 

Kau buai mimpi angan kosong dengan narasi impian manis 

 

Perang itu melumpuhkan bahkan membunuh lawan demi 

kemenangan 

Di atas panggung di depan mimbar dihadapan pendukung 

Kau mengaum bagai raja rimba menebarkan ketakutan 

Kau mengonggong bagai srigala menebarkan kegelisahan 

Kau  bisikkan kebencian lewat narasi kebohongan 

Kau teriakkan kebenaran penuh kedustaan 

 

Pesta Perang membagi kegembiran dan kebahagiaan 

Sekaligus melumpuhkan dan membunuh lawan. 

Seperti pesta memabukkan bertabur dentum petasan dan 

kembang api 

 

Tegal, 9 Mei 2019 
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SIAPA YANG KAU PERCAYA? 
 

 

Siapa yang kau percaya kawan? 

Kau tak percaya pada rakyat. 

Kau tak percaya pada lembaga. 

Kau tak percaya pada pemerintah. 

Bahkan kau tak percaya takdir Tuhanmu. 

Lalu siapa yang kau percaya kawan? 

Teman dekatmu. 

Pembisikmu. 

Koalisimu. 

Atau kata hatimu sendiri. 

Lalu siapa yang kau percaya kawan? 

Mimpimu? 

Atau kenyataan yang ada? 

Bangun dari mimpimu kawan, 

Dan buka matamu. 

Lihat apa yang nyata. 

Di alam mimpi setan lebih banyak pembisik 

Jauh lebih banyak ketimbang malaikat pembisik. 

Aku tahu kau bukan pemabuk mimpi. 

Lalu siapa yang kau percaya kawan. 

 

Tegal, 12 Mei 2019 
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WAJAH RAHWANA 
 

 

Di medan pertempuran. 

Rahwana membelah wajahnya. 

Wajah kelicikan 

Wajah kemunafikan 

Wajah kedengkian 

Wajah kebohongan 

Wajah kedendaman 

Wajah kesombongan 

Wajah keangkuhan 

Wajah keserakahan 

Wajah kedunguan 

Wajah kepicikan 

Wajah Dasamuka Raja Angkara Murka. 

Sedangkan Rama hanya punya satu wajah, wajah kejujuran. 

Medan perang kini berkobar api, dibakar oleh api amarah 

Anoman. 

Sang Pembela keadilan. 

Rama membidikan panah 

Dan melepaskannya. 

Rahwana mati, 

Oleh panah kejujuran Rama. 

 

Tegal, 7 Mei 2019 
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PUTIH 
 

 

Putih... kau di mana? 

Aku mencarimu ke mana-mana. 

Di Gedung DPR kau tak ada 

Di Gedung Istana Negara kau tak ada 

Di Gedung Kementerian kau tak ada 

Di Gedung Mahkamah Agung kau tak ada 

Di Gedung Mabes Polri kau tak ada 

Putih... kau di mana? 

Aku harus cari kau ke mana lagi? 

Di pertigaan jalan kau tak ada 

Di perempatan jalan kau tak ada 

Di simpang susun kau tak ada 

Putih... kau di mana? 

Aku harus cari kau ke mana lagi? 

Di pemakaman umum itu bukan kau 

Di taman makam pahlawan itu bukan kau 

Di pemakaman para raja itu bukan kau 

Putih... kau di mana? 

Aku cari kau ke mana lagi? 

Atau kau belum dilahirkan ke dunia? 

 

Tegal, 11 Mei 2019 
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WAJAH MERAH PUTIH 
 

 

Merah putih berkibar. 

Di atas tanah pertiwi membara. 

Merah putih berkibar. 

Diterpa angin topan mengamuk. 

Kulihat jahitan merah putih mulai terlepas. 

Merah putih seakan mulai terpisah. 

Samar kulihat warna merah  

Tergambar kepala banteng. 

Samar kulihat warna putih  

Tertulis huruf arab 

Ideologi pancasila dan ideologi khilafah 

Bara api dan angin topan. 

Saling bertarung membuat suasana gaduh tanah pertiwi 

Bara api membakar dendam 

Agin topan mengaungkan hasutan 

Kapan semua ini mereda? 

Bara api menghangatkan rasa dingin 

Angin menghembuskan kesejukan rasa gerah 

Memberi ketentraman bagi anak bangsa. 

 

Tegal, 10 Mei 2019 
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PENDOPO 
 

 

Pendopo itu berdiri kokoh 

Ditopang empat pilar utama  

Diperkuat dua belas pilar tambahan 

Pendopo itu berdiri kokoh 

Tanpa tembok pembatas 

Tanpa pintu bersekat 

Pendopo itu berdiri kokoh 

Terlihat dari empat penjuru mata angin 

Terlihat dari empat penjuru mata angin. 

Pendopo itu berdiri kokoh 

Menaungi Sang Raja 

Melindungi rakyatnya 

Pendopo itu berdiri kokoh 

Memutuskan keadilan Sang Raja 

Menentramkan hati rakyatnya. 

Pendopo simbol keselarasan 

Sang Raja dan rakyat 

 

Tegal, 8 Mei 2019. 

 

Agus Kusnandi (Suling) lahir di Tegal, 12 
September 2019. Alumnus Universitas 
Muhammadiyah Malang (1997) pernah 
bekerja sebagai Manajer di KUD Karya Mina 
Tegal, Multivision Plus sebagai Penata 
Artistik, SMK 2 Slawi sebagai guru honorer 
mengajar Seni Budaya (Teater), sekarang 
sebagai guru ekskul teater dan sinema di SMA 
2 Tegal.Karya puisi: “Monolog Kutut 
Manggung” (Memo untuk Presiden 2014), 

“Gedung Kura-Kura” (Memo untuk Wakil Rakyat, 2015), “Senyum 
Sang Koruptor” (Puisi Menolak Korupsi 4 PMK, 2015), “Pengantin 
Surga” (Memo Anti Terorisme, 2016), “Monolog Raja Kecil”  (Puisi 
Menolak Korupsi 6 PMK, 2017 ). 
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Puisi-puisi Dharmadi Putra 

 

 

1948-30 SEPTEMBER-2017 
 

 

Kubongkar arsip ingatan 

Kubaca berbendel kenangan 

Telah begitu jauh perjalanan usia 

 

Siapkah pulang 

 

Kusimak sisa usia 

Masih akankah bersamaku 

Agar dinikmati sesiapa yang suka 

 

Gusti apa pun kehendakMu 

Kau maha tahu isi akal hatiku 

 

Sebagai kodratMu 

 

2017 
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LAUT PASANG 
 

 

laut pun pasang angin bermain gelombang 

begitu bergairah menimbul-tenggelamkan 

kapal yang sedang berlayar 

 

yang di rumah menunggu dengan sabar sambil menina 

bobokkan yang di gendongan 

 

2017 
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KUYUP 
 

 

Malam basah kuyup 

Langit berpesta hujan 

Kemarau hilang kuasa 

Kubur retak bersuka 

Berbasah-basah 

Perih luka bertambah 

 

Kontradiksi 

 

2017 
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JARAK 
 

 

Begitu dekat jarak 

 

Kau selalu berusaha mendekatiku 

Aku sering menghindar 

 

Berlagak aku membutuhkanmu 

 

Meski tak mungkin menolak 

Kehadiran 

Kehendak 

Mu 

 

Meyakini 

Ada 

 

Mu 

 

2017 
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KENANGAN YANG TERTIDUR 
 

 

Hujan membangunkan kenangan yang tertidur 

Di kamar ingatan bagai bunga padma di telaga 

Begitu indah tak mampu menahan air mata 

 

Tersedu dalam kenangan 

 

2017 
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PIKIRAN KEINGINAN 
 

 

Hujan berlari di jalanan 

Berkejaran dengan segala macam moda 

Transpotasi saling berdesakan 

 

Berbeda tujuan 

 

Dalam tempurung manusia 

Berkecamuk berbagai keinginan 

Saling bertentangan 

 

Hujan berlari di jalanan 

Manusia berpacu dengan pikiran 

 

2017 

 

 

 

Dharmadi, lahir di Semarang, 30 September 

1948, menulis puisi sejak tahun 1970 dan di 

tahun itu pula pertama kali puisinya dimuat 

di media cetak. Tak kurang dari 15 antologi 

puisi bersama puisinya ikut termuat.  

Buku puisi tunggalnya: Kembali Ke Asal 

(1999), Dalam Kemarau (2000), Aku 

Mengunyah Cahaya Bulan (2004), Jejak 

Sajak (2008), Aura (2011), Kalau Kau Rindu 

Aku (2012), Larik-Larik Kata (2016), Pejalan (2019). 
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Puisi-puisi Dian Mariyana 

 

 

BOTOL PLASTIK  
 

 

Dari panas terik sengat matahari 
Dari aktivitas tanpa batas sehari 
Dari bangun tidur sampai jelang tidur lagi 
Dari belajar bahaya plastik sampai manfaatnya  
 
Setelahnya ia pun menjadi banyak istilah 
Setelahnya ia menjadi alat musik kreatif 
Setelahnya ia bisa menjadi penolong emak-emak di dapur 
Setelahnya ia pun menjadi tempat persembunyian serakahnya 

konsumsi barang branded 
 
Bermula hanya sisa kantongku masukan uang pada botol 
 plastik  
Selesai buka baju menuju kamar mandi. 
Esok begitu pula aku melakukannya . 
Walau dalam berhari-hari tak ada sisa uang pada kantong 
 bajuku. 
Tak apa, karena memang tak ada sisa 
Hanya sisa rasa yang biasa aku sisihkan 
Dan ia pun tak pernah marah padaku 
Ia malah melemparkan senyum dan doanya untukku 
Karena ia pun seperti kita ingin punya manfaat 
 
Dalam waktu tertentu setelah penuh sesak  
Aku serahkan kepada yang membutuhkan  
Melanjutkan titipanku diteruskan 
 
Esok aku ambil lagi botol plastik 
Agar hari terus berputar 
Malam berganti pagi 
Tak luput siang dengan terik matahari 
 
Jakarta, 28 April 2019 
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PUISI DAN PUASA 
 

 

Puisi, menahan rasa pada kata  

Puisi, menahan amarah dilontar kata 

Puisi, menerka jiwa terkapar kata 

Puisi, menerka pikiran berimbas kata 

 

Puasa, menahan  rasa dan kata 

Puasa, menahan amarah dan tak marah 

Puasa,  berkata namun berprilaku Raja 

Puasa, bergaya bersantun Raga 

 

Tulisan dan Guratan 

Terukir dan terlukis 

Terpandang dan bijaksana 

Teradab dan beradab 

 

Kulantunkan irama dirasa 

Pikiran berlari ke langit ke tujuh 

Turun satu persatu jadi seribu 

Maka terciptalah kata  

. 

Tahan lapar bukan sekedar makan 

Tahan haus tak sekedar minum 

Namun jika lapar pada pikiran kunyahlah ilmu kesejatian 

Namun jika haus pada cinta minumlah kesetiaan  

 

Karangtengah, 10 Mei 2019 
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RAJANYA BULAN 
 

 

Dicatatlah sejarah dalam kitab suci 

Sepertiga malam di bawah qiraah 

Dalam diam bertasbih 

Terpendam dosa yang ditenggelamkan 

 

Sebatas cahaya didera tangisan 

Remang nista meregang, ku jera 

Romansa memupus nelangsa 

Nyanyian hening meng-elegi 

Hingga meresap ke dalam hati 

 

Terjadinya kitab suci jatuh pada bulan Ramadhan 

Bukan saja sebuah angka 

Tapi juga terciptanya manusia 

Saat peradaban ditegakkan 

 

Iqra... iqra... iqra... 

Merasuk membelai angan 

Mengucap salam keresahan 

Melodi kekosongan mengalun ketakutan 

 

Malam seribu bulan selayaknya cahaya 

Penebus pancaran jiwa dikegalauan  

Memanggil hati perindu ampunan 

Mengetuk pintu-pintu memohon taubat keharibaan 

 

Mataku tasbihkan bulan-Mu 

Larut dalam kecubung kerinduan 

Sebelum kedatangan berlalu 

Segera menyeka diri berserah mendekatkan jarak sepenuh Nala 

 

Karangtengah, 25 Mei 2019 
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Dian Mariyana, barangkali tak berlebihan 
bila ibu rumah tangga ini melakukan seperti 
Emily Dickinson yang awalnya menyimpan 
catatan-catatannya hanya disimpan di laci 
meja bacanya. Namun kegelisahan 
menulisnya terus menggedor-gedor ruang 
waktunya, meski menulis disela senggang 
kegiatannya yang berpacu waktu pada 
dinamika kota Jakarta. 
Sejak remaja dibangku SMP sudah 

menggeluti dunia seni, meski awalnya hanya menggeluti tari, yang 
kemudian di susul dengan dunia teater yang sampai sekarang 
ditekuninya. Teater NEBULA yang bermarkas di Jakarta Barat 
adalah sanggar teater yang ditekuninya. Telah beberapa lakon yang 
diperaninya, bahkan bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga 
sebagai pimpro. 
Meski menulis puisi belum begitu dibuat sebagai kegiatan serius, 
tetapi sejak selepas seragam putih abu-abu kerap menjuarai 
berbagai event lomba baca puisi. Pada bulan Maret lalu 
mementaskan Musik dan Puisi karya-karyanya dengan iringan 
musik Mahagenta di Gelanggang Remaja Jakarta- Barat. 
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Puisi-puisi Didi Kaha 

 

 

TUHAN TERSENYUM SIMPUL 
 

 

Soeharto memonopoli Republik 

Kita protes 

Pak Lurah ngotot karena 

Halaman rumahnya kita buat lapangan bola 

Kita protes 

Lalu 

Kita kena jarah 

Kita pun protes 

 

Tuhan tersenyum simpul 

Dan tertawa terkekeh-kekeh 

Lalu menendang pantat kita 

Hingga kita jatuh tersungkur 
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DAJJAL TELAH BANGKIT 
 

 

Dajjal telah bangkit 

Datang membagi-bagikan roti jahanam 

Menebar duri di sepanjang jalan 

Menuju taman firdaus 

Dajjal telah bangkit 

Menyulap matahari menjadi bulan 

Menyulap bintang menjadi awan 

Menyulap tuhan menjadi setan 

Dajjal telah bangkit 

Dari negeri angin 

Menyulap manusia menjadi debu 

: terkebiri, terombang-ambing 

Tergiring 

Menuju lembah 

Neraka 
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KETIKA MATAHARI TAK LAGI MATAHARI 
 

 

Ketika matahari adalah matahari 

Kita tak perlu merencanakan 

Apapun 

Untuk esok hari 

Karena matahari 

Selalu jujur 

Dan akur 

Menyimak setiap gerak kita 

Tapi 

Jika matahari telah berubah menjadi bulan 

Atau daun-daun di halaman 

Atau bebatuan di puncak-puncak gunung 

Kita harus waspada 

Barangkali 

Esok 

Tak ada hari lagi 
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LUPA REFORMASI LUPA 
: untuk siapa saja di negeri ini 

 

  

Di negeri ini 

Kita sedang tidak berhadapan 

Dengan siapa pun 

Dengan apa pun 

Di negeri ini 

Kita hanya sedang berhadapan dengan lupa 

Ya, lupa 

Lupa penguasa dengan jabatannya 

Lupa wakil rakyat dengan yang diwakilinya 

Lupa guru, ulama dengan fungsinya 

Lupa ayah dengan anak dan istrinya 

Lupa diri kita dengan kemanusiaan kita 

Lupa... 

Yang telah memporak-porandakan negeri ini 

Setelah lebih dua puluh tahun reformasi 

Kita telah lupa 

Jika sebenarnya reformasi bukan untuk melawan  

Atau menjatuhkan siapa 

Jika sebenarnya reformasi bukan untuk merubah apa 

Reformasi adalah kita 

Melawan 

Lupa kita sendiri 
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SELAMAT DATANG  

DI NEGERI PARA BEGUNDAL 
 

 

Selamat datang di negeri para begundal 

Negeri yang sangat ramah tamah 

Pada mereka yang punya modal 

Negeri di mana kemiskinan 

Adalah sinetron yang paling laku 

Di media sosial 

Namun mereka yang miskin 

Tetaplah terkapar di jalan-jalan 

Jangan kau puji koruptor di media sosial 

Meski kau tahu itu adalah profesi paling menjanjikan 

di negeri ini 

Jangan pula kau maki mereka yang papa 

Meski kau tahu terkadang mereka hanya malas-malasan saja 

Kau bakal dihujat di media 

Bicaralah saja yang baik-baik di negeri ini 

Meski perasaan sedang tidak baik 

Cari aman sajalah 

Sebab sumbang apalagi melawan 

Terkadang hanya berujung kematian 

Kecuali kau sudah merasa sakti 

 

Selamat datang di negeri para begundal 

Di negeri para begal 

Di sini agama sejatinya tak lagi penting 

Tapi jangan sekali-kali kau berkoar tidak baik 

Tentang agama 

Karena negeri ini akan bisa segera menjadi neraka 

Yang tak kan pernah bisa membuatmu lelap 

Bahkan untuk sekejap 

Kecuali kau punya banyak modal 
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Didi Kaha aka Usman Didi Khamdani, 
tinggal di Tangerang Selatan. Lahir di Brebes 
pada tahun 1980. Suka membaca dan menulis 
puisi sejak duduk di bangku sekolah 
menengah pertama. 
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Puisi-puisi Dwi Ery Santoso 

 

 

IA SELALU BERKISAH      
 

 

Dimana pun Ia singgah selalu berburu,  

Membangun curah kisah keperkasaan atau malah sebaliknya 

Jungkir balik mempertahankan istana yang tercipta 

Dari tajamnya insting sehari semalam 

Untuk dipersembahkan pada tanah impian tempat singgahan 

Atas petualangan yang tak pernah usai untuk disinggahi 

Meminang panorama jadi latar belakang lukisan gadis pantai 

Yang belum pernah dilihat sebelumnya 

Di pantai impian kadang orang lalubercerita seorang gadis 

 pesisir 

Yang gagal dibayangkan paras dan bentuk tubuhnya 

Kemolekan pun lalu bergulir lahir warna warni imagis 

Membeberkan kerja keras otak berlari Cakrawala kata 

Tanpa tutup dada agar semua merasuk di jiwa berburu wajah 

Sang Dara penjaga samudera Utara, Ni Ratu Rantam Sari  

Tak pernah habis member inspirasi karena memang sepi selalu 

Menghampiri pada kanvas yang sulit dimulai 
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PADA HELAI DAUN PINTU 
 

 

Selalu saja sepi tiba menempati sepetak jiwa 

Lalu mengajak bertarung, sudah trauma karena 

Memang belum usai nikmati luka entah 

Apakah ini disebut keterlantaran bahkan peluh keringat 

Bukti buah cahaya berhasil dibayangkan, gagal dikanvaskan 

Saat kata terucap memenggal harmoni hidup menantang 

Kesetiaan, tumpahkan kesumat rindu, meski legenda 

Sempat ditumbuhkan, mengayuh pulau harapan 

Sekarang dikelamkan tercabik-cabik episode ekstrem 

Tak ada lagi kangen rindu tersampaikan sejak kata 

Bermata pisau itu pun terasa cepat menggores duka helai 

Daun jati robek walau belum mulai gemetaran 

Sepi itu mulai berdatangan menusuki seperti anak panah 

Yang bertubi-tubi menancap pohon mangga di padang asing,  

Lewat busur yang sama ternyata tak selalu kena, tiang 

waktu pun rela 

Untuk mencata luka teramat dalam 

Seperti kesepian malam ini teramat kelam 

 

Tegal, 2 Februari 2010. 
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SEMATA-MATA KARENA CINTA  
 

 

Begitu seterusnya berabad-abad manusia 

Mempertahankan cinta mendulang nafas tanpa catatan 

Nelayan berangkat berlayar mempertaruhkan nyawa 

Sopir-sopir beradu kecepatan rebutan penumpang 

Teledor nyawa melayang penumpang kalang kabut 

Berantakan mau apalagi atau terpaksa tabrak lari 

Menjaring menyorot inspirasi yang macet mendiksi 

Warna finishing lukisannya yang kunjung usai 

Sembari menunggu pemesan, pelukis terasa sebatangkara 

Penyair memulung sunyi derai air mata dan pelangi yang 

Robek ditelikung pemasaran antalogi kesana kemari 

Lalu mau apalagi dongeng propaganda kebudayaan 

Omong kosong apatis masa bodoh terlantar di trotoar pun 

Sekarang dijarah pedagang toko pinggiran jalan dirampok 

Parkir betapa ngilu dan cape lelah meraih biaya hidup 

Menjaga cinta kadang menjaga mulut jadi bisu atau malah hal 

Yang tak sesederhana yang kita bayangkan pelan-pelan hadapi 

Peperangan yang teramat dingin dan menjadi beku 

Dan semua soal kecil pun jadi bibit untuk selamanya perang 

 

Tegal, 26 Mei 2019 
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TAK SESEMPIT YANG DIDUGA 
: Kontemplasi Jiwa Ekspedisi Kata 

 

 

Barangkali belum ada pemberhentian secara massal 

Meski ternyata terselip ada jiwa pesimis dikungkung otak 

Dianggap tak mampu membendung menampung 

Persoalan manusia, berabad-abad silam di tengah-tengah 

Permusuhan, konspirasi dengan atau tanpa alasan penindasan,  

Perhatian penguasa atau kecerdasan rakyat makin lugas wajar 

Dan tambah berani, bisa diyakini dari otak dan kecerdasan 

Yang diduga bahkan bukti tak jarang para centeng penguasa 

Sampai kapan pun kontemplasi jiwa akan terus berjalan meski 

Kacamata buram memandangnya sebagai lokomotif tua  

Itu melaju akan sampai pada titik mana, sesempit itukah 

Yang kita duga, kesederhanaan yang tak berarti bahkan 

Tak diperhitungkan gerbong dan lokomatifnya itu sudah 

Berganti jalan lebih cepat dan mampu menampung 

Penyair tak sesempit dugaan itu karena keyakinan mesti 

Dijaga dari keraguan keyakinan penyair diperhatikan Tuhan 

Dengan firman dan peringatan 

 

Tegal, 26 Mei 2019 
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DEMIKIANLAH NYATANYA  
 

 

Hujan isu kambuh lagi, rakyat berani bicara keras disoal lagi 

Intimidasi  seakan begitu terdengar gampang membendung 

arus bah 

Semua bisa saja gagal memaknai masa-masa mengambang 

Bergoyang, anginpun menerjang lebih keras dari kemarin 

Nurani kepekaan terlepas dari tali kekang kekuasaan 

Jangan tanyakan itu perlakuan siapa, kalau tak ingin terlantar 

Saat manusia dibius meninggalkan nurani pada kemuliaan 

 bersama 

Tapi mengesampingkan kemampuan ukuran normal   

Nyaris jadi sebuah uji coba, atau malah kami curiga 

Ketika pelajaran hidup tetap keras kepala pada 

Perhitungan garis tangan yang dikabarkan oleh kawat-kawat 

Memamerkan hebatnya tugas rahasia bersembunyi digelap 

 kota 

Sementara keadaan buruk berkecamuk menimpa kota, soal 

Sosial, politik, ekonomi dan budaya bisakah diselamatkan ? 

Menjawab dengan gaya orator yang nyeleneh mulutnya 

menganga 

Tanpa suara tapi tertawa terbata-bata patah-patah ”hahahaha“ 

Sang Renta yang mendadak melotot, “ Untung-untungan 

bergantung nasibnya kaya togel atawa nomer buntut“   

Tak mampu mencegah matahari terbit maupun terbenam 

Apalagi mengubah susunan hari berhadapan melawan waktu 

Manusia tanpa daya.mengandalkan para normal dan 

 sejenisnya,  

Atau membuka kembali arsip-arsip sejarah kehancuran 

kekuasaan raja jawa,  

Atau teori hitungan untung rugi dengan menanggalkan nurani 

Atau harus dengan pertumpahan 

Darah saling menjarah menipu bangsa sendiri 

 

Tegal, 17 Mei 2019 
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Dwi Ery Santoso, lahir di Tegal,21 
September 1957, salah satu tokoh teater di 
Jawa Tengah tahun 2002 dinobatkan 
sebagai Sutradara terbaik 1 pada Ferstival 
Teater Modern 2002 mengangkat lakon 
“Martoloyo-Martopura” karya Eko Tunas di 
Taman Budaya Jateng/TBS. Berkecimpung 
di dunia  Teater sejak masih jadi siswa SPG 
(1977). Tahun 1980 bersama Nurhidayat 
Poso dan Nurngudiono mendirikan Teater 

Puber. Karena kebutuhan kreativitas maka hengkang meneruskan 
merumat Teater di Kampung Mangundipuran dengan Nama 
Teater Massa Hisbuma. 
Sebagai Penyair acap kali membaca puisi keliling Jawa dengan 
berdeklamasi bergerak di laskar Puisi Menolak Korupsi, aktif di 
Waka Binamuda Kwsarcab Kota Tegal, Wakil Ketua Dewan 
Kesenian Kota Tegal    
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Puisi-puisi Dyah Setyawati 

 

 

PERSETUBUHAN KATA-KATA 
 

 

sunyi yang titipkan  

syahwatnya pada rahimku 

persetubuhan kata-kata 

teruslah ngalir pada tiap rongga 

hingga sempurna tuangkan nafsu 

menjadi benih seribu puisi 

bukan narasi basi 

atau gelisahnya mimpi 

sekarang; apalagi yang tak menjadi jalang 

sedang mataMu elang 

menyalib nasib 

terpanggang 

bimbang 

 

Asahmanah 
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BERNAMA RINDU 
 

 

rindu adalah ketika 

anak anak menghambur 

dihari libur 

bergandeng memecah sunyi 

dekap ibu nunggu 

termangu pintu 

mengisi sintru 

 

kau yang bernama rindu 

terselip di saku baju 

ke arah mana beralamat 

sedang namamu tak kunjung berlalu 

menuai sembilu 

seperti asing mencarimu 

gasing memutar pening 

kaulah itu 

 

20/05/2019 
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PADA SEBUAH CAFE 
 

 

melewati jalan itu 

bunga penuh di dada 

berkendara angan 

ranum silamku 

 

biru kotak kotak kemejamu 

lalulalang melipat kunang mata 

tak jadi aku ke sana 

 

hujan begitu serasi 

menggiring pergi lelaki 

kering airmata 

kalang kabut rindu  

tak juga pecahkan embun 

 

Asahmanah, 20/05/2019 
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TAFAKUR 
 

 

ketika kilat nyambar hati 

kaki ngambang bumi 

ke mana kau bawa pergi 

mematung diam 

tafakur 

 

wahai kesakitan yang rumil 

bagai garam digerus halus 

Kau yang maha segala 

bila dahaga sirna 

 

Asahmanah, 20/05/2019 
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BULAN KELIMA 
 

 

bulan kelima, ketika jatuh pada perangkap rindu 

kuning telur asin gemas meremas asa  

rona dadu seperti wajah perawan 

tak mampu melawan 

mencarimu tidaklah seperti dulu 

diburu api cemburu 

insomania bulan kelima 

sekadar napak tilas 

lalulalang cerita tentang kita 

akankah membuku atau membatu 

 

bulan kelima tepat purnama 

ngumpet ke mana 

langit pun gulita 

diam membungkam angan dan ingin 

sedang kita bersilang rasa 

bulan kelima tepat purnama 

didera rindu 

ingin kubangkitkan kubur pikirmu 

lewat nutrisi kenang 

agar ngembang tak layang 

 

Asahmanah, 20/05/2019 
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AUM API 
 

 

anakku memburu matahari 

mulutnya mengaum api 

membakar hati 

 

anakku meminang bidadari 

selendang pelangi 

tertinggal di pinggir perigi 

berlaksa doa menari dari pori-pori 

rapuh tulang belulang 

mari bersulang 

bagi perjumpaan suatu nanti 

seorang ibu setia nunggu 

kapan waktu 

senja pun termangu 

 

Asahmanah, 20/05/2019 

 

 

 

Dyah setyawati. lahir di Tegal 17 Des 1960. 
Antologi puisinya Tembang Jiwangga & 
Nyanyian Rindu Anak Pantai, Serat 
Kawindra. Antologi bersama; Jentera 
Terkasa (TBS), Antologi puisi 22 
Perempuan, Hati Perempuan (kkk), Aku 
Bangga Menjadi Rakyat Indoesia (kkk), 
Cincin Api (Lesbumi), Perempuan Menolak 
Korupsi, Memo Penyair, Puisi Menolak 
Korupsi, dll. Alamat sanggar Asahmanah: 

Pangkah Sabrang Rt.02/04 GG Sadewa 22 Pangkah, Kab. Tegal. 
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Puisi-puisi Faiz Saf’ani 

 

 

SAAT RUMAH HARUS DIBERSIHKAN 
 

 

(1) 

Jelas yang mana debu harus disapu 

Supaya lancar deru laju 

Dan senang hati ibu 

 

(2) 

Jelas yang mana kotoran berserak 

Di ruang tamu dan halaman rumah kita 

Ayo bersama kita bersihkan 

Supaya tidak lagi menjadi jebak 

Pada setiap langkah jejak 

 

(3) 

Rayap di balik pintu dan kursi 

Harus kita basmi 

Supaya tidak dikunyah lapuk 

lalu kita enggan masuk dan duduk 

 

Saat rumah harus dibersihkan 

Dari rayap debu dan kotoran 

Supaya nyaman kita tinggali 

 

Sebab kini, 

Rumah kita mulai dipenuhi senyap sepi 

Karena di tinggal pergi tanpa permisi 

Ayo bersama kita bersihkan! 
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PARADOGMA 
 

 

suara itu datang dari balik kaca jendela 

seperti dengung lebah di atas kepala 

mengeja dogma dogma 

memamah jiwa jiwa 

seperti mortir 

orang orang dibuat khawatir. 

 

orang orang bingung di persimpangan 

rambu rambu jalanan tak rupa jawaban 

seperti paradigma layar kaca 

keributan menjadi rating tertinggi 

ibu pertiwi menjadi sasaran birahi. 

 

orang orang bingung di persimpangan 

suara suara setan bertebaran di selokan 

iklan iklan nempel di sembarang tempat 

janjikan nikmat sampai kiamat 

 

orang orang takut 

hanya terbata terbalut kabut dogma dogma 

renda renda nusantara  

tak lagi indah dipandang 

sebab semua telah mereka seret 

ke dalam kandang. 

 

Tegal, 23 September 2017 
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SEPEDA TUA MILIK PAKDE 
 

 

Zaman ke zaman 

sepasang roda berlarian 

hingga kota paling sudut 

leleh di air mata keriput. 

Sepeda tua kini menyendiri 

sepasang kaki telah terbujur, 

dengus nafas telah henti 

di cahaya senja yang membusur. 

 

Kini malam tiba tanpa cahaya redup lampu 

sepeda tua menyendiri di garasi 

menyimpan cerita pagi 

untuk senja di alam surga. 

 

Selamat jalan,  

sepenggal kisah historis 

membuat mataku menangis. 

 

Tegal, 06 Oktober 2017 
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MALAM INI MALAM APA? 
 

 

Punya makna kah malam ini? 

Apakah malam ini hanya malam pelepas dahaga 

yang sia sia 

Ataukah malam belukar senggama? 

Malam birahi seperti 

Muda mudi yang asyik dengan cinta remajanya. 

 

Punya maknakah malam ini? 

Ataukah hanya seperti potongan sajak 

Yang berserak di laman tak bertuan 

Menjadi sampah irama seketika. 

 

Malam ini malam apa? 

Apakah hanya 

Sekedar arak yang di teguk sampai mabuk 

Lalu muntah dan gelisah 

 

Malam ini malam apa? 

Silakan jawab sesuka anda ! 

 

Bali, 03 Februari 2017 (diperbarui 22 Mei 2019) 
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JINTULKU JINTULMU ADALAH KITA 
 

 

Ini jintul dari singkong yang kita tanam bersama, 

jintulku dan jintulmu dalam satu kuwali 

hidup surgawi. 

 

Adalah aku dan kamu di meja makan 

penuh keringat di ubun ubun 

menyantap jintul 

romansa asmara pun memantul 

dari mata ke mata 

dari kunyah ke kunyah 

jintulku jintulmu adalah kita. 

 

lalu kita leleh  

dalam cinta berbalut gula jawa. 

 

Tegal, 14 Agustus 2018 

 

 

 

Faiz Saf’ani, lahir di Tegal, 23 Juli 1996 dan 
bertempat tinggal di Desa Harjasari 
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 
Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen 
UNDIP Semarang. Termasuk mahasiswa 
salah asuhan yang terjerumus ke dalam 
kesusastraan terutama puisi. Sudah pernah 
bergabung ke dalam beberapa buku antologi 
puisi. 
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Puisi-puisi Faozan Suwage 

 

 

EGO CINTA 
 

 

Jika aku fajar 

Tak kan kucinta mega 

Saat aku tiada 

Ia lari pada senja 

 

Aku memilih embun 

Yang menguap 

Dengan kebeningannya 

Nyatu bersama kepergianku 
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TAHUN POLITIK 
 

 

/I/ 

Siapa bilang tahun politik tahun panas 

Ialah musim hujan 

Menumbuhkan jamur dan kecambah permusuhan 

 

/II/ 

Tak ada lagi musim 

Sepanjang tahun sama 

Dendam yang abadi 

 

/III/ 

Udara dingin 

Akal tertidur berselimut fanatisme 

Kita dingin pada tetangga 

 

/IV/ 

Teruslah saling tunjuk jari 

Hingga nanti 

Kalian gigit jari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

AKU CINTA DEMOKRASI 
 

 

Aku cinta demokrasi  

Karena di dalam demokrasi  

kemerdekaan dan kebebasan setiap individu dijamin 

Aku cinta demokrasi 

Karena aku merdeka untuk suka, 

mengagumi, mengagungkan apapun dan siapapun. 

Karena aku merdeka untuk belajar, 

membaca, berbicara, meyakini  

dan menuhankan apa saja dan siapa saja 

Aku cinta demokrasi 

Karena dengan demokrasi aku bebas untuk 

menolak, mencibir, mengolok, menghina,  

mencaci dan membenci apapun dan siapapun  

yang berbeda dan tak kusukai 

Dengan demokrasi aku bebas menyikut,  

memukul, menendang, mengusir, membakar, 

dan memberantas apa dan siapa saja yang  

aku anggap lawan 

Aku cinta demokrasi 

Karena aku bisa menafsiri dan memperalat 

demokrasi sesuai cara, dan pastinya, kepentinganku sendiri 

 

Aku cinta demokrasi karena demokrasi itu lucu,  

selucu aku ketika bangun tidur 
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ODE UNTUK FATIH 
 

 

Ketika nanti matahari terbit 

Kau akan bergegas mengejar cita 

Senyumlah sebelum melangkah 

Agar hati kian mantap menatap 

Hari esok yang lebih cerah 

Mimpi tadi malam jadikan bekal 

Bahwa tak ada kesulitan yang kekal 

Jika kau bertemu hujan 

Istirahatlah sejenak 

Hujan memang tak selalu membawa penlangi 

Tapi pasti memberi kesuburan 

Dan kau akan menyaksikan bunga-bunga bermekaran 

Jika terik terasa begitu menyengat kau harus ingat 

Bahwa kita tak harus selalu mendongak 

Tak usah kau hitung langkahmu 

Ada yang maha menghitung 

Dan memberimu ganjaran: 

Sampailah kau di tujuan 

 

Dan aku akan tetap menjadi malam 

Tempat kau pulang 

Melepas semua penat  
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SENYUM 
: Sebuah Obituari 

 

 

Rasanya baru kemarin sore 

Ketika kugandeng tanganmu 

Usai mandi dengan wajah terpoles pupur 

Kita akan menyambut purnama 

Kau tersenyum 

Kita tumbuh terlalu cepat 

Dalam sekejap kita menjadi dewasa 

Tiap sore kau tak lagi berpoles pupur 

Tapi kau temani bocah-bocah berpupur 

Mengeja aksara-aksara langit 

Dan aku sibuk merangkai puisi dalam gelas kopi 

Hingga senja datang lebih awal 

Membawa nikmat sakit luar biasa padamu 

Yang perlahan menggerogoti tubuhmu 

Kau pun telah berjuang melawannya 

Namun Tuhan sayang padamu 

Tak tega membiarkanmu menahan rasa sakit 

Dan dini hari itu Ia pun menjemputmu 

Melapaskanmu dari segala belenggu derita 

Kini kau telah pulang dengan bahagia 

Dan aku bahagia kemarin menyaksikanmu 

Dalam mimpi; kau tersenyum 
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SELAMAT PAGI PUISI 
 

 

Selamat pagi, puisi 

Aku bertanya dari ruang kosong, hati paling lubuk 

Apa kau serupa singkong yang ditumbuk 

Ditambah pemanis metafor dan kata-kata penuh emosi 

Lalu dengan mudah orang menyebut itu puisi 

Tanpa takaran gula dan lama waktu menanak 

Simsalabim, dalam sekejap gelar penyair menjadi hak 

Padahal dari singkong juga ada misro dan gemblong 

Ah, aku hanya mau jadi pembuat getuk yang tak sombong 

 

 

 

Faozan Suwage, lahir di Tegal 18 Desember. 
Pendiri dan penggiat  di Komunitas Teater 
Gemblong dan membina Teater Kramat yang 
tergabung dalam Gemblong Syndicate. Saat 
ini ia juga menjadi anggota Komite Teater 
Dewan Kesenian Kabupaten Tegal. Selain 
menulis puisi juga menulis naskah drama. 
Baginya menulis adalah “wisata rohani” dan 
berkarya harus dengan cinta. 
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Puisi-puisi Mahbub Junaedi 

 

 

MENAKAR PAGI 
 

 

Aku sedang menuai jarak yang sudah tercerabut sana sini 

Pada waktu yang tercecer berserakan di sepanjang jalan 

Sambil menahan gigil aku merangkai kenangan 

Gemeletuk gigi saat badan tersentuh air di pancuran bambu 

Entah dengan air sebening ini tiba di muara 

Akankah masih sebening mata gadis-gadis kecil yang polos 

O, cinta yang tumbuh di serumpun ilalang 

Bersama bunga-bunga liar 

Pada tebing-tebing terjal berdinding batu cadas 

Akan kukikis semua jelaga di koridor waktu 

Pada setiap mural yang tergores di bebatuan 

 

Kopeng-Magelang, 19062018 
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MENARTIL RINDU 
 

 

Aku masih melambai di satinmu 

Mengajakmu bersama mengais angin 

Pada dangau beratap puisi 

Membaca rindu pada setiap helainya 

Lalu menangis bersama,  

Saling merasa kehilangan 

Meneteskan huruf-huruf  

Dan terurai menjadi bait-bait perih 

Pandanglah mentari 

Jangan merasakan bumi bergetar 

Pasti rembulan mengusungmu kesini 

Ke hati ini 

 

Pagojengan, 20082918 
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SECANGKIR MALAM YANG ABSURD 
 

 

Kuseduh malam dengan air cucuran teritis gerimis 

Di cangkir usangku yang penuh retak sana sini 

Lalu kutabur bintang-bintang dan kunang-kunang 

Muncullah kabut daria wan-awan yang mengembun di bibir 

 cangkir 

Kuteguk dan kucecap pada mulut yang hambar 

Pada tubuh yang lunglai dan gontai 

Yang saat rebah dan terbaring tanpa mimpi 

Mulailah igauan liar melewati dimensi siang malam 

Saat itu tubuh mulai  melepuh 

Terkapar penuh jelaga 

Dalam nyeri menghisap sari-sari 

Semakin kalut dan menyusut 

Kuteguk malam sekali lagi  

Dahaga yang menggila 

Alam semesta larut dan tinggal ampas 

Aku kehilangan pijakan dan melayang bebas 

 

Bumiayu, 30112018 
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BUAH CINTA 2 
 

 

Ada semacam 'kegilaan' yang aku suka 

Seperti luapan arus yang deras melonjak-lonjak 

Dan menggumpal dalam sebentuk 'keliaran' 

Dalam ingatan yang semakin menguat 

Rasa kuat bersua semakin menua 

Meranggas untuk bersemi lagi 

Dari darah berjenis sama 

Demi kamuflase yang melindungi rasa cinta 

Waktu menari-nari, bertingkah seperti bocah yang riang 

Seludang cahaya menyinarinya 

Adalah buah cinta, buah hati dari rasa saling merindu 

Cahaya itu menyatu dan memantul ke jagat alam ini 

 

Sanggar Hati, 18092018 
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DI KAKI GUNUNG MERBABU 
 

 

Bertabur cinta aku di penghujung umur 

Berkabung rindu bersakit-sakit sekujur menahan nyeri 

Matahari rentan menjadi bongkah berkeping-keping di 

 benakku 

Awan teronggok di gunung-gunung, di lembah dan di sudut 

 cakrawala 

O, sang mahabbah membarakan hati di terluntanya aku 

Waktu pun terbelah, tercerabut dari akar-akarnya 

Ada dingin yang dekil di kaki gunung 

Merbabu 

Ada gigil yang kumuh di setiap helaan nafas 

Angin pun lusuh, kusut masai 

Burung-burung dengan paruh yang mulai rontok 

Sayapnya terkulai menahan nyeri  

Aku semakin terlunta 

Kuseret jejak-jejak di setiap alur setapak 

Debu-debu riuh berebut angin 

Mentari, sinarmu semakin meleleh manakala rindu tak 

 berkesudahan 

 

Kopeng-Magelang, 19062018 
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DALAM KETUNDUKAN 
 

 

Doa-doa beredar di bianglala 

Pendar lampu senja 

Diri yang berkecamuk 

Rebah yang lemah 

Doa-doa terhampar di belantara ikhtiar 

Ketundukkan yang takluk 

Bersandar pada yang kokoh 

Terkulai menumpu lelah 

Doa-doa yang terhimpun mengarus kekuatan 

Bertahap mengaliri rongga-rongga 

Memenuhi ruang-ruang hati 

Mengikat ruh yang bersemayam 

 

Sanggar Hati, 07122018 

 

 

 

Mahbub Junaedi, lahir di Brebes, 23 
November, Alamat, Jl Raya Grengseng no 
10, RT 03, RW 10 Taraban, Paguyangan, 
Brebes Jawa Tengah 52276. Mengajar di 
Sanggar Sastra PTQ Alhikmah 2 Benda 
Sirampog, Brebes, Ketua Dewan Kesenian 
Kecamatan Paguyangan, Brebes. Aktif di  
Komunitas Bumiayu Creative City Forum 
(BCCF). Karya-karya: Puisinya terbit di New 
Sabah Times, Antologi Puisi Empat Negara 
Komunitas PBKS: Lentera Sastera, Antologi 

Puisi Buat Gusdur diterbitkan Dewan Kesenian Kudus, Antologi 
Puisi Negeri Langit dan Negeri Bahari oleh Komunitas Radja Ketjil 
Dari Negeri Poci, Puisi Anak Pengayaan Bahasa Indonesia Tingkat 
Dasar oleh BBJT, No HP/WA: 082324147526, email: 
gendutyusuf@gmail.com 
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Puisi-puisi Mameth Suwargo 

 

 

SENJA DI  PERSIMPANGAN JALAN 
 

 

wajah-wajah  hampa yang menadahkan tangan  

berdiri di bawah lampu-lampu pengatur jalan 

berharap belas kasihan 

wajah-wajah tanpa kemunafikan 

bergaya seniman mengharap uang recehan 

para pengguna jalan 

  

wajah-wajah di persimpangan jalan 

mereka tak menuntut pembenaran 

apalagi keadilan 

yang mereka butuhkan hanya perhatian 

sebagai manusia yang dimanusiakan 

mereka bukan sampah 

yang pantas kalian serapah 

mereka lebih bermartabat 

dibanding para penghisap uang rakyat 

wajah-wajah di persimpangan jalan 

 mereka ada di sekitar kita 

di bawah bendera yang sama 

punya hak dan kewajiban yang sama 

mungkin juga 

tuhan yang sama 

aneka wajah  

tangan-tangan kurus menadah 

cermin wajah bangsa 

di tanah merdeka 
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SAJAK TENTANG SEBUAH NAMA 
 

 

di ujung mautnya 

lelaki itu berusaha menyebut sebuah nama 

lidahnya terasa kelu terbelenggu masa lalu 

mulutnya menganga mencoba mengeja  

beribu penyesalan telah menyumbat 

jalan pikirannya 

sebuah nama 

diantara sembilan puluh sembilan nama 

yang sering ia sebut dalam setiap penderitaanya 

tapi sering ia lupakan 

saat mengecap kebahagiaan 

sebuah nama, 

ya, sebuah nama 

yang telah diajarkan bapaknya sejak usia tujuh 

purnama 

 ia di dalam rahim ibunya 

begitu berat 

menghimpit dada 

justru disaat ia harus kembali 

menjumpai Nya.  

 

(Ramadhan, hari ke tujuh Mei 2019) 
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KETIKA MALAM  
 

 

lewat untaian butiran  tasbih  

Ia mengadu 

batinnya menangis  

mengungkapkan segala rindu yg terabaikan 

“duhai kekasih, 

 senja telah datang dalam hidup hamba  

 jangan biarkan hamba terus hilang arah 

 berikanlah sedikit cahaya saat hamba tertatih dalam kegelapan 

menuju pintu rumahmu 

yang sekian lama hamba tinggalkan“. 

  

butiran-butiran tasbih dalam genggaman 

doa-doa permohonan ia panjatkan 

jiwa yang terluka terasa terobatkan  

Ia terus sampaikan rasa rindu  

tanpa merasa malu  

  

(Ramadhan hari ke lima 2019 ) 

 

 

Mameth Soewargo, lahir di Tegal. Sejak 
tahun 80-an telah menggeluti dunia teater 
selain sebagai penyiar di RSPD saat itu, 
teater RSPD tempatnya menyalurkan 
ekspresi keseniannya. Bermacam lakon 
panggung telah dilakoninya, bahkan perna 
mendapat predikat actor terbaik di salah 
satu event festival teater. 
Selain menggeluti dunia teater juga aktif 
dalam sastra, khususnya puisi. Tak 

mengherankan kalau sering mendapat predikat juara baca puisi 
diberbagai lomba baca puisi di dalam kota Tegal maupun diluar 
kota. Puisi-puisinyan juga telah tergabung dalam beberapa 
antologi bersama, diantaranya Puisi Menolak Korupsi, Memo Anti 
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Kekerasan dan masih banyak lagi. Kerap juga menyelenggarakan 
acara sastra panggung ataupun diskusi-diskusi sastra dan bedah 
buka sastra dengan Roemah Poeisi Indonesia yang dikelolanya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Puisi-puisi Moh. Mi’roj Adhika As 

 

 

KEKASIHKU 
 

 

Rembulan malam ini begitu indahnya 

Seakan menanyakan dirimu yaang bergelantungan di awan 

Menanyakan kelopak matamu yang redup oleh kelelawar 

dinihari 

Mengapa tidak mengikuti angin dan gerimis 

Yang mampu menyejukkan hati yang gerah 

Kekasihku, mari kita kembali menebarkan angan-angan kita  

Dalam tanah tempat ibu kita disemayamkan 

Kita gali sumber air yang penuh kejernihan 

Kita genggam percikan-percikan kerinduan itu 

Untuk membangun cahaya dalam jiwa 

Rembulan malam ini begitu indahnya 

Dia menawarkan menjadi ranjang 

 Tempat kita beristirah, sambil memetik  

Mimpi-mimpi yang kita tanam, saat itu. 

Bukankah kita telah  ikrar di atas pohon cemara 

Yang dulu tempat kita bergelantungan 

Menikmati angin sepoi-sepoi  

Kekasihku marilah kita kembali 

Menyatukan kepasrahan kita  

Mengikuti air, menikmati angin 

Dan kerinduan 

 

Wahasta 2019 
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BULAN REDUP 
 

 

Bayang-bayangmu masih saja mengental 

Dalam jiwa 

Terkoyak-koyak 

Luka meleleh dan perih 

Menusuk-nusuk 

Apakah kau tahu  

Tentang kerinduanku  

Yang terapung-apung di laut 

Kedukaan 

Mimpi-mimpi terus saja menyayat-nyayat kalbu 

Kesepian adalah kematian kecil 

Rinduku padamu 

Rindu purba 

 

Wahasta 2019 
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DI TENGAH IMPIAN SENJA 
 

 

Setengah perjalanan kita menuju padang cahaya 

Kita terengah, tersandung kabut  

Burung prenjak yang mengigau dalam hati 

Telah menidurkan segala keresahan dan kesepian 

Malam menawarkan segala ketenangan 

Kedamaian  

Dan angin telah menidurkan khayalan kita 

Sementara impian menoreh di langit lepas 

Namun Tuhan telah menangkapnya 

Menjadikan kita  

Serpihan-serpihan do’a yang tercecer 

Ternyata telah menjadi cahaya dalam semesta 

Kekasihku 

Mari kita rawat anak-anak kita 

Dengan keyakinan yang memuncak 

Karena Tuhan begitu indah mendengar dengusan kita 

Meski tidak terucap 

Setengah perjalanan kita menuju padang cahaya 

Kita terengah dan tersungkur dalam cahaya. 

 

Tarub 2019 
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GEMURUH HATI 
 

 

Gemuruh ombak dalam waktu 

Menepiskan angin yang menggulung-gulung 

Segala detak, suara laut yang riuh dalam senyap 

Melenyapkan sepi dan kehampaan 

Kerinduan riuh 

Kesepian riuh 

Dan kekangenan mulai mengendap-ngendap 

Mengintip kengiluan. 

Wajahmu yang teduh  

Menyejukkan jiwa yang terus digempur gemuruh  ombak 

Dan kehampaan purba. 

Nyanyian itu, 

Terus mengingatkan pada suara dedaunan yang gemirisik 

Jatuh tengah malam jingga 

Mimpi itu, 

Terus menjelang dalam malam yang menghimpit 

Dan kengengangan 

Gemuruh ombak dalam waktu 

Menepiskan kekangenanku padamu, 

Kekasih.   

 

Tarub, 2019 
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TERSENYUMLAH, MERRY 
 

 

Langit mulai mendung  

Dan angin kencang telah meluruhkan  

Segala impian yang terbangun 

Dari rinai hujan kemarin 

Kehangatan rindu  

Ketenangan jiwa yang terbasuh impian hari ini 

Adalah simbol-simbol keabadian cinta kita 

Marilah kita tersenyum  

Sambil menimang-nimang harapan yang pernah kita ukir 

Saat kita menatap matahari merah saga 

Dan kita tancapkan masa depan diantaranya 

Tuhan tidaklah menelantarkan kita 

Asal kita tetap berjalanan dan mengkristalkan segala keinginan 

Tanpa lelah 

Tesenyumlah untuk hari ini, Yun.  

Kita pasrahkan segalanya 

padaNya. 

 

Tarub 2019 

 

 

 

Moch. Mi’roj Adhika AS. (GusS Mi) 
Penyair yang berjuluk Penyair Si Burung 
WAMBI ini, puisinya dimuat diberbagai 
media masa. Juga dalam buku Antologi 
Puisi Indonesia/API (penerbit Angkasa 
Bandung, 1997), Penyair Jawa Tengah 
Jentera Terkasa (1998), Potret Negeri 
Londok Kasmaran (1998), Juwadah 
Pasar (1998), Potret Reformasi Dalam 
Puisi Tegalan (1998). Manusia Angin 
(2000), Tusukkan-Tusukkan Ilalang 
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(1999),  Puisi Cinta (Teater KITA Pekalongan, 2002), Antologi 
Puisi Religi Kosong = Ada (LESBUMI Kab. Tegal 2012), Antologi 
Puisi Negeri Langit (PUISI NEGERI POCI, 2014), Antologi Puisi 
Menolak Terorisme (2016), Antologi Puisi Menolak Kekerasan 
Terhadap Anak (MAKTA, 2016), Antologi Puisi JALAN HAMPIR 
LURUS (Se-Bumi -Kendal, 2017), Antologi Ruang Tak Lagi Ruang 
(Kampung Seni Tegal, 2017), Antologi Puisi Kebangsaan, Celoteh 
di Bawah Merah Putih (Perkumpulan rumah seni Asnur, 2018), 
Antologi Puisi Guru, Musafir Ilmu 3 Negara (Rumah Seni Asrizal 
Nur, 2018 ) Antologi Puisi Romadhon, Marhaban Ya Romadhon 
(Rumah Seni Asnur, 2018). Sekarang sebagai ketua Komite Ssastra 
dan Teater Dewan Kesenian Kab. Tegal, Ketua LESBUMI Kab. 
Tegal dan penganjar di SMA-SMK NU Wahid Hasyim Talang. 
Tinggal di Desa Pekiringan Talang, Tegal. HP/WA : 08156934104 
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Puisi-puisi Mukaromah 

 

 

ADUAN SENDU 
 

 

Aku buntu, kekasih. 

Lidahku kelu. 

Udaraku beradu 

Dalam malam mengharu biru 

Tertikam rindu 

Di sudut semu 

Hati meramu 

Tak ingin dirayu 

 

Layaknya mawar layu 

Hanya ingin mengadu 

Pada pencipta sendu 

Layuku membeku 

 

Dalam kepungan diam 

Dalam barisan makna 

Dalam guratan rasa 

 

Terisak 

Tak bersuara 

Dalam ribuan derai 

Dalam hati mausiawi 
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DIKEBIRI 
 

 

Dalam butiran malam yang tak kujung penuh juga 

Aku pernah dikebiri lebih dari ini 

Dipaksa menghabiskan seporsi jantung setiap harinya 

 

Habiskan! 

Jika tidak akan kusimpan untuk besok dan kulipatgandakan 

 porsimu 

Jangan harap ini akan berlangsung sampai besok saja 

 

Pepak di otak 

Sesak di dada 

Sedang manusia lainnya berasumsi bahwa kulit mulus tak ada 

 lecet 

 

Kau, diam! 

Kau mana tahu! 

Sesekali cobalah agar tidak melulu tanganmu tergantung tapi 

 hatimu yang berhenti berdetak. 

Bernafas dengan baik saja belum mampu! 

Berani-beraninya berfikir dengan otak! 
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BUTIR KOPI TERAKHIR 
 

 

Jadi, bagaimana mungkin seseorang mampu memeluk dirinya 

 sendiri? 

Sedang pada saat bersamaan ia merasa putus asa akan dirinya 

 

“Sebagaimana aku, aku memahaminya. 

Tapi sebagai wanita, hati dan pikiranku masih tidak habis pikir 

Tentang apa yang terpikir atau tentang apa yang telah terlontar.  

Dari satu lidah kelidah yang lain 

Dari satu bibir kebibir yang lain 

Hingga dari satu lidah kelidah yang lainnya 

Kelu rasanya 

Membunuh  saraf pastinya” 

 

Aku bukan ahli bahasa, kekasih. 

Apalagi menerjemah rasa. 

Aku tak kan mampu menggambarkan segalanya. 

Terlebih lontaranseni yang membuat sekujur badanku lebam 

 itu. 

 

“Sudah, kita lanjutkan besok saja. 

Kopiku sudah hampir ampas dan tulisanmu tak kunjung 

 selesai. 

Aku akan istirahat duluan. Kau jagalah kesehatan. 

Mari kuantar pulang” 

 

Sekali lagi terluluhlantakkanlah segalanya bercerai berai saling 

 memisahkan diri. 
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BU… 
 

 

Pada sepertiga pagi 

Doa-doa mulai dibentuk 

Terajut 

Pagi didominasi keriput 

Jalan berisi remah suara dapur, kepulan asap 

 

Suara nyaring, lembut yang khas kepunyaan ibu Membangunkan 

anak mereka menjadi kegiatan yang tidak 

 akan menjadi bosan 

Cantik keriput ibu pagi ini sudah dilumuri keringat saja 

 

Tangan kasar yang sangat mudah kurindukan 

Pada tanah rantau 

Segala kepunyaan ingin diberikan 

 

Ibu nan jauh di sana 

Kecup rindu kasih dari anak kepunyaan 

 

 

 

Siti Mukaromah, lahir Tegal, 17 September 
1997. Merupakan mahasiswi Universitas 
Pancasakti Tegal, FKIP program Studi 
Bahasa Sastra Indonesia. Tergabung dalam 
UPK Teater Akar dan forum sastra Corak 
Coret yang berada di bawah naungan Teater 
Akar. 
Beberapa karyanya pernah dimuat dalam 
Antologi Puisi Pendakian (terbitan oleh 
Komite Sastra Dewan Kesenian Tegal), Dari 
Cempurung Ke Sunan Panggung: 35 Lakon 

Karya Penulisan Jawa Tengah (terbitan Balai Bahasa Jawa 
Tengah) dan sebuah buku biografi mantan walikota Tegal yang 
berjudul Kang Nur: Olih-olihe Wong Sabar yang diadakan oleh 
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Komunitas Sastrawan Tegalan. Dia juga sempat menerbitkan 
antalogi cerpen bersama berjudul Elegi Peristiwa. Ia sempat 
menyutradarai pementasan drama “Kebo Nyusu Gudel” karya Deni 
Jatmiko dan menjadi actor dalam pementasan Teater Akar pada 
Pekan Teater Nasional yang dibawakan di Graha Bhakti Budaya, 
TIM, Jakarta dengan naskah “Karlak” karya Alin Ambarwati, 
Sutrradara Agil Yovan F., yang kemudian lakon tersebut 
dibawakan kembali pada Festival Teater Tegal di Taman Budaya 
Kota Tegal 
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Puisi-puisi Najibul Mahbub 

 

 

PUTIH ABU-ABU 
 

 

Berakhir kisah putih abu 

Dimeja komputer dalam kisah peluh UNBK 

Berakhir ke selembar Surat pengakuan Yang ujungnya tak jua 

 menjadi sandaran 

 

Cerita 3 tahun itu menjadi kenang yang terbayang 

Bersama prajurit putih abu dalam tawa canda 

Suka duka kisah sembilu bersama sebarek berkas ulangan 

Juga tugas tak berkesudahan 

Menjadi kenang yang terbayang 

Kisah kasih putih abu-abu 

Menjadi alasan memompa asa 

Walau berujung putus tanpa perundingan 

Kisah bersama peri-peri guru 

Nan sabar menebar benih ilmu  

Nan berguna sepanjang masa 

 

Sederet cerita tak akan habis dimakan  

Dalam sepiring kisah kenangan itu menjadi catatan 

Ketika anak cucu beranjak dewasa 

Dan mengenang kembali  

"Aku yang sudah tiada" 

 

Batang, 27 Februari 2018 
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MALANGNYA NEGERIKU 
 

 

Negeriku berdarah-darah 

Bangsaku menangis 

Rakyatku menjerit 

Dan Pejabatku 

Tertidur lelap di atas  

Kasur busa yang berbau mani 

Mereka tertawa  

Menikmati  goyangan pinggul penari-penari bugil  

Entah sampai kapan 

Mereka akan terlelap dengan kekasih gelapnya 

 

Entah sampai berapa 

Biaya yang keluar untuk mencapai orgasme 

 

Entah sampai kapan 

Mereka puas kan penuh nafsu birahinya  

Entah sampai kapan  

Ini akan menjadi fakta atau cerita  

 

Isriati 12 Pebruari 2019 
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BAO TELAH TUTUP MATA  
 

 

Bao telah tutup mata 

Tak ada timbang yang setimbang 

Panah yang haq telah patah 

Dan jauh ke  pengasingan  

 Entah kapan kan kembali  

 

Hari ini  

Kusaksikan gelapnya negeriku 

 

Kehancuran 

Diambang pintu negeriku 

Tikus-tikus menggigit pantat dari belakang 

 

Hari ini 

Pejuang merah marah 

Mereka berantai berbarikade 

Bersatu tuk  lawan tikus-tikus hama negeri 

Mereka merah 

Mereka kalah  

Mereka lelah  

  

Semarang, 12 Pebruari 2009 
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RATAPAN ANAK PINGGIRAN  
 

 

Letupan tangis kian nyata  

Dan teriakan ibu-ibu setengah telanjang dada 

Serta bapak-bapak dengan senjata pentungan  

Menghadang  

Deru buldoser yang kan menggusur rumah mereka  

Menjamah keteduhan  

Yang berpuluh tahun lamanya 

 

Ratapan-ratapan tak tertahan oleh tiupan  

Duri yang terbawa angin  

Yang menancap di dahi  

Dan wajah mereka. 

Air mata mereka pun tak kuasa 

Meleleh bak semburan  lava dari  

Yang keluar dari wadahnya  

Dan api kebencian terus saja membara  

Menghantarkan rumah mereka  

Yang luluh lantak   

Mereka tak berdaya 

Hanya pasrah 

Dan berdoa  

Semoga Tuhan membalasnya 

 

Pekalongan, 15 Desember  2014 
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USAI SUDAH PESTA  SEMALAM  
 

 

Usai sudah pesta semalam 

Tunailah rasa penasaran bersama sampah yang menjulang 

Seribu pekerjaan dan harapan bagi aku,  dia, dan kita 

 

Pesta kali ini tak lagi gempita 

Seperti dahulu kala saat bendera tinggi tegak berkumandang 

di antero Asia 

 

Namun malam ini pesta sudahlah usai 

Tak ada lagi pamflet, kampanye, dan juga celoteh kosong 

Piring pun jatuh pecah berkeping-keping  

Tersebar di bumi nusantara  

Saling ejek dan makian itu pun  

Mulai ramai di media massa walau pesta telah tiada  

 

Sungguh pesta ini pesta sangkakala 

Ditiup sekali usai sudah semua 

Sirna, tak ada sisa yang ada hanya nestapa 

Mereka berebut saling mencakar 

Saling menjatuhkan dan akhirnya si tuan tertawa  

Dengan cerutu yang tengah dihisapnya 

Bersama wanita pelipur lara 

: Melihat kita tak lagi sama 

 

Pekalongan, 19 September 2014 
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ANGAN DALAM KENANGAN 
 

 

Sendiri  

Melamunkan anganmu 

Di dalam angan yang terpendam 

 

Senyummu terbayang di pucuk penantian  

Yang berhias dalam kuntum kenangan 

 

Angan melayang dalam kenangan 

Terbesit benak yang terkoyak dalam angan  

Dan kenang yang meradang 

 

Aku 

Sendiri 

Dalam penantian  panjang 

Yang mungkin angan itu tak kan pernah  

Terwujud kenangan 

 

Desember 2019, Isriati 

 

 

 

Najibul Mahbub, lahir 13 Maret 1981, 
adalah guru Bahasa Indonesia dan juga 
pendiri Teater Bayang di MAN 2 Pekalongan.  
Beberapa karyanya tergabung dalam 
beberapa antologi, antara lain: Antologi 105 
Penyair, Semanggi Surabaya, Indonesia 
dalam Titik 13, Penyair Menolak Korupsi 
jilid I, Penyair Menolak Korupsi Jilid II, 
Menuju Jalan Cahaya, Antologi tentang Gus 
Dur,  Habituasi Wajah Semesta, Daun 
Bersayap Awan, Ziarah Batin, Antologi 

Puisi 2 Koma 7, Puisi Menolak Korupsi Jilid I, Puisi Menolak 
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Korupsi jilid 2, Antologi Wakil Rakyat, Memo Wakil Rakyat, 
Memo Anti Terorisme, Memo Anti Kekerasan Anak, Memo untuk 
Presiden, Antologi Puisi Kampungan, Antologi Puisi “Ayo 
Goyang”, Antologi Puisi 122 Penyair “Cinta Rindu Damai dan 
Kematian”, Rasa Sejati (Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia), 
Memo Kepala Daerah, Kumpulan Esai PMK “Bungai Rampai 
PMK”, Antologi “Madah Merdu Kamadhatu” (Magelang, 2017), 
Antologi puisi religi “Tadarus Puisi” 2017, antologi Kita Dijajah 
Lagi, antologi Merawat Kebhinekaan (2017), antologi Jendela 
Pekalongan (2017), Indonesia Lucu (2018) dan beberapa antologi 
yang masih dalam proses penerbitan. Bersama Evah Nafilati ia 
telah mengarungi kehidupan rumah tangganya selama 13 tahun 
dan bersama ketiga putrinya yang cantik yaitu Najiba 
Ziadatuzzulva, Najiba Hada Faradisa, serta Najiba Syasya 
Syazwina.  Ia tinggal di Jalan Nusa Indah 11 Perumahan Taman 
Seruni Gamer, Pekalongan. Email yang bisa dihubungi yaitu 
najibulmahbub@yahoo.co.id No Hp. 085600745181 
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Puisi-puisi Seful Mu’min 

 

 
1 

Rindu adalah waktu, ia membatu 

Bagai angka yang diawali satu 

Terus menggerus mata batin 

Pada kamu, kekasih waktu 

 

2 

Kembalilah pada hujan 

Ada kenangan dalam angan 

Jika pergi, datanglah lagi 

Ada kisah di balik sembilu pelangi 

   

3 

Matahari menyaksikan mata-mata manusia 

Yang gila kekormatan, ia akan musnah 

Dicabik waktu yang satu 

Dan aku saksikan itu 

 

4 

Mak, anakmu kini 

Menjadi kaki bagi diri sendiri 

Mak, anakmu kini 

Menempuh hidup yang kau ingini 

Doamu, Mak 

 

5 

Pada rembulan separuh hati 

Ia menertawakan ku berhari-hari 

Tentang hati yang kepalang mati 

Sungguh, kemarilah 

Mari kita bertatap mata sambil ngopi 
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6 

Duh... 

Mak, mataku telah memandang 

Hujan yang datang tak reda 

Tuntunlah dengan matamu  

Mak... 

 

 

 

Seful Mu’min, Lahir di Tegal, 6 Februari 
1989. Lulusan Universitas Pancasakti Tegal 
di Program Studi Bimbingan Konseling, 
semasa kuliah aktif di Teater Akar dan saat 
ini menjadi Ketua Komite Teater Dewan 
Kesenian Kota Tegal.  
Penulis tetap di majalah Warta Bahari. 
Cerpennya yang berjudul ‘’Ulu-ulu’’ pernah 
menjuarai perlombaan penulisan cerpen 
nasional yang diselenggarakan Dewan 
Kesenian Indramayu 2018. Naskah lakon 

berjudul ‘’Lasti’’ terangkum dalam 35 Lakon Karya Penulis Jawa 
Tengah. Sedangkan puisinya tergabung dalam antologi bersama: 
Sidik Jari Kawan, 250 Penyair Indonesia Memo Anti Terorisme 
(2016), Pendakian (2018). Mendirikan komunitas literasi yakni 
Wadahkata yang konsen dalam penulisan sastra. Aktivitas 
keseharian menjadi Jurnalis di Pemerintah Kota Tegal. Alamat 
rumah di Desa Margasari RT.05 RW.01 Kecamatan Margasari – 
Tegal. Email :seful.mumin2@gmail.com No. HP: 082251712550 
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Puisi-puisi Sugih Mblegedhu 

 

 

SUGIH MBLEGEDHU  
 

 

Inilah aku 

manusia, tanpa gelimang intan mutiara 

namun kaya segala punya 

karna tuhan memberiku kawan 

sekutu segala urusan 

inilah aku 

digdaya, tanpa mantra sejuta dupa 

namun yang seteru mampu menjelma satu selera 

karna cinta kasih dan keteladanan 

menuju jalan tuhan 

inilah aku 

sugih mblegedhu 

nglurug tanpa bala 

menang tanpa ngasorake 

 

25 Mei 2019 
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IQRO’, BACALAH 
 

 

iqro’, bacalah 

sesuai perintahMu Ya Rabb 

kubaca firman-firmanMu 

yang telah dibukukan itu 

meski tertatih 

iqro’, bacalah 

dengan menyebut namaMu Ya Rabb 

kueja ayat demi ayatMu 

tanpa mengerti maknanya pun aku 

tetap tertatih 

iqro’, bacalah 

apa yang mesti kubaca Ya Rabb 

kutak mampu membacaMU 

sungguh, aku tak mampu  

aku tertatih 

iqro’, bacalah !!! 

                 

20 Mei 2019 
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INGINKU SEPERTI ROBIAH  
 

 

Tak takut neraka, tak 

Tak butuh sorga, tak 

Tak selain cinta, tak 

  

Cinta ikhlaskan diri dilumat neraka 

Jika pengabdian takut akan siksanya 

  

Cinta relakan diri tak teraih sorga 

Bila itu tempat tujuan penghambaannya 

  

Cinta menuju ke sang maha cinta 

Karena damba jumpa denganNya semata 

  

21 Mei 2019 
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SATU DAN SETIA 
 

 

Istriku cantik 

Satu dan setia 

Alami tanpa bahan kimia 

 

Dari senyumnya 

Terbenih sekuntum cinta 

 

Dari rahimnya 

Tercipta beberapa nyawa 

 

Peluh tak pernah mengeluh 

Sauh kan terus terkayuh 

Bahagia utuh tergayuh 

 

1440 H 
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MENDADAK SALEH 
 

 

ramadhan,  

inilah bulan hijrah 

saatnya netizen berbenah 

 

beranda penuh status hikmah 

bertutur santun jauh dari sumpah serapah 

hasil browsing atau copy paste grup WA sebelah 

 

selfie dengan pose dada terbelah 

pun seolah punah 

tergantikan hijab syar’i penutup tubuh hingga wajah 

 

serigala menyulap diri jadi biri-biri 

setan bersorban menjelma makhluk berbudi 

 

22 Mei 2019 

 

 

Sugih Mbleghedu atau Arba' Karomaini, 
lahir di Pati, 22 April 1977. Pernah 
mengenyam dunia peran di Teater Beta 
Semarang, karyanya telah dibukukan dalam 
beberapa antologi puisi, tergabung dalam 
wadah Penyair Menolak Korupsi, aktif 
bekerja di kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Brebes, tinggal di Rt.04 Rw.09 
Banjaratma Bulakamba BREBES 52253 (Hp. 
08122925633) 
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Puisi-puisi Venny Setyowati 

 

 

PESTA FATAMORGANA 
 

 

Hanya ada tawatawa dan tawa  

lihatlah!   

gemintang begitu megah berhamburan di sana,  

pesta cakrawala  

yang kian menyala, 

bulan tersenyum lebar pada gigir bukit, 

pantulkan kemegahan semesta alam, 

kepada jiwajiwa muram  

 

Jiwajiwa ini, 

pada kerontang tubuh yang tertopang 

di manakah kilauan itu bertaburan? 

dekap dan datanglah bertandang 

rayakan persenggamaan pesta kehidupan 

 

Angin sepoi bertebaran 

menikam segala kepedihan 

bayangbayang kesucian 

tersibak di balik kemeriahan 

 

gelisah merancak dada 

adakah kau sulut gairah amarahku? 

jiwaku tersesat 

mengambang pada dua dunia 

langit dan bumi 

hitam dan putih 

nyata dan ilusi 

 

gelap menyergap seketika 
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desiran ombak berkejaran 

menyibak gemuruh otak tak beraturan 

kemana perginya riuh kemenangan ? 

 

Pempie 

jelang tahun baru 2019 
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KUTITIPKAN EMBUN INI  

UNTUKMU HENRY 
 

 

(bag. 1) 

Kau tahu, pagi ini kutemukan embun yang begitu segar 

 memancar 

tercecer  pada dedaun, bahkan rerumputan. 

aku yakin kau pasti menyukainya 

ini lebih menyegarkan dibanding tabung oksigenmu itu 

maka diamdiam ku ambil beberapa tetes saja dan ku tempelkan di 

tepat pada ujung mataku 

mungkin ini satusatunya cara, agar orangorang tak mencurigaiku 

telah mencurinya dari pagi yang selalu dinanti 

tapi mungkin saja, pagi akan kehilangan kesegarannya, 

hingga orangorang akan memulai hari dengan gerah 

berkepanjangan, sampai senja kembali menjingga 

henry, untukmu tetap ku berjalan menyusuri lorong jalanan,  

di mana orang orang tengah berjingkat dari mimpi panjang 

 semalam 

lalu mulai berhamburan menuju jalanjalan ibukota. 

menjemput segala sakit pun luka lara 

atau bahkan mereka sebut bahagia, yang mungkin hanya angan 

 semata. 

 

Aku terus berjalan lurus menujumu. 

tanpa mempedulikan tatapantatapan curiga lalulalang orangorang 

yang berpapasan denganku. 

meski kecurigaan itupun menghilang ketika mereka menemu 

wajahku yang selalu sendu. 

iya henry, mereka mengira ini hanyalah tetes airmata yang sudah 

biasa membendung di pelupuk mataku. 

 

Tapi kakiku terus melaju 

udara dingin menyentuh ujung mataku, 
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hingga bibirku tersenyum merekah 

betapa kesejukan embun pada ujung mataku ini, 

mampu melepaskan senyawa bahagia  

hingga terlupa seribu abad hidup dalam luka. 

Henry, bayang segar wajahmu kembali membinar pada 

 pelupuk mataku 

tetes embun ini kan segera sampai padamu,  

dan takkan kau rasakan lagi sesak di dadamu. 

 

Pempie 

Kendal, 6 Feb 2019 
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SAMADI (1) 
 

 

Kembali menyapamu, 

dalam balutan kasih yang paling riang, 

kerna menantimu telah melumat ngilu 

pada jarak raga yang terbentang 

 

Kembali menggenggammu, 

pada gemulai rindu yang sempurna 

terjebak pada senyum merekah 

diantara sujud di padang arofah 

 

O, penguasa rasa 

ijinkan kunikmati maha rasamu 

hingga ku beku pada titik terpanasmu 

dan kan ku kuasai terik siang 

hingga kutersujud pada ujung kesunyian 

 

Wahai sang maha diam 

bisikkanlah sebait puisi surga 

lewat tawatawa dalam doa 

hingga kutenggelam 

pada titik keheningan 

 

Pempie 

01.01.2019 
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PARODI TUNA ASMARA 
 

 

Katanya ini musim selingkuh 
atau mungkin ini zaman pelakor? 
lalu apa artinya seikat tali suci? 
yang konon katanya mengeluelukan kesetiaan. 
atau tentang cerita ayatayat cinta? 
 
Katanya, haramkan zina! 
tutup diskotik dan panggung palapa 
yang hanya menjanjikan perselewengan 
para suami kepada istrinya 
 
Katanya, ganti standart seragam siswi sekolah,  
dengan rok sepanjang kaki kurang sejengkal 
agar tak ada lagi tipu muslihat matahati, 
antara celana dalam merah muda diselasela ujian nasional 
 
Katanya, banyak  janji hidup bersama, 
punya planning menikah setelah kaya raya, dan lalu beranak 
 dua 
tapi ditengah malam yang bisu , 
whatsapp berucap saling rindu 
skype bercerita cinta sembilu 
smule berdendang tapi bercumbu 
facebook berkirim surat pada sejuta penggemar yang 
 mencintaimu 
 
Lalu apa bedanya kau denganku? 
bukankah cinta itu kemerdekaan 
bukan tentang Ikrar Qobul antara dua insan 
tapi disini,  di dalam jiwa ini, 
tentang cinta dan ‘ Aku’ 
bukan tentang “KITA” 
 
Pempie 
27 Nov 2018 
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SAJAK PEREMPUAN TUA 
 

 

Langit hitam memeluk gumpalan awan yang berkerumun 

gemuruh saling bersahutan, kau tertatih menyeret langkah 

 merenta 

Di bawah rindang cemara itu, 

tak nampak keteduhan tersirat di matamu 

kian terbaca kenangan 30 tahun lalu, 

Kau tak setangguh Mariya Vasilyevna 

atau seberuntung Ana Beatriz 

dan tak senekad  Janet Jackson 

kau hanya mantan istri pejuang veteran, 

yang namanya bahkan tak pernah dikenang 

Perempuan berwajah empedu 

semakin terlelap di lautan rindu 

tubuh kering penuh peluh 

melumat keperkasaan aksara pilu 

“Tunggulah sejenak, sesekali berhentilah! 

Sekedar bersantai meneguk air surga” kataku 

Tanpa kata,  kau beringsut 

mengapung dalam kelesuan resah  

dan meremang  pada temaram senja peraduan 

 

Pempie 

15 Mei 2019 
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INI  ZAMAN APA? 
 

 

Ini zaman apa? 

banyak ibu ibu turun ke jalan 

berteriak dengan lantang, bermain dengan pedang, 

bersikukuh dengan keyakinan dan mengatasnamakan kebenaran. 

 

Ini zaman apa? 

Para aparat berseragam lengkap, membidikkan peluru dengan 

dahsyat, 

tak peduli lagi kepada rakyat, karna demonstran selalu dianggap 

keparat? 

 

Ini zaman apa? 

Terlalu banyak aktor dan  sutradara provokator,  

entah siapa aktor dan siapa provokator? 

tetapi mereka samasama berotak kotor! 

tak jauh busuk dari para koruptor! 

 

Ambisi membabi buta 

syahwat berkuasa tak capai orgasmenya! 

jual beli ‘label surga’ pun dijalankannya! 

 

Ini zaman apa? 

 

Pempie 

Kendal, 25 Mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

PADA GARIS TANGANKU 
 

 

Rasanya baru kemarin, 

kau tuliskan aksara penuh makna 

pada garis tanganku 

kau bisikkan rindu, 

dan kubiarkan peluh mengaliri pori jiwaku 

 

Gairah angan tak berhenti bersajak 

tak terlukiskan warna jarak 

meski waktu kian beranjak 

 

Indah warna kain buram seketika 

bersama ujung malam yang menua 

ketika angin enggan berhembus 

gemintang lenyap ke peraduan 

sukma menari dan melayang 

genangan kealpaanku 

menyeretnya pada titik lemahmu 

 

Disitu, ditiap garis rindu 

liuk tubuh ragu bagai batu 

disaat kau menjelma arca ‘Batara Kala’ 

 

Aku layu, 

tubuhku beringsut lesu, 

ketika ku tahu, 

betapa sakral dan profan  

berjarak setipis daun bawang 

 

Pada garis tanganku, 

swastamita termakan waktu, 

 

Pempie 

26 Nov, 2018 
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Venny Setyowati atau Venny Zega atau Si 
Pempie (panggilan kecilnya). lahir di Kendal, 
11 Februari 1982. Ia pegiat Teater Semut 
Kendal bimbingan dari Drs. Aslam Kussatyo, 
M.Pd sejak 22 tahun silam selepas menimba 
teater dari study teater dan sastra sejak 
dibangku MAN Kendal. Selain sebagai 
seorang Poetry Reader yang kerap berpuisi 
di beberapa agenda sastra di dalam ataupun 
luar kota, dia adalah seorang staf managing 
di PJTKI yang berada di Kendal,  sehingga 

dia banyak bergelut dengan banyak pahlawan devisa dan telah 
menguasai beberapa bahasa asing. 
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