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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 

 

 

Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) di Surakarta adalah 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menjadi unsur 

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah di bidang pelestarian seni, pertunjukan dan 

pameran seni. Dalam hal ini, TBJT memiliki peran fungsional 

yang berkaitan dengan pembinaan, pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan untuk segala bentuk 

produksi, dokumentasi-informasi, dan apresiasi seni, sehingga 

keberdaaannya diharapkan mampu menjadi “ujung tombak” 

dan “penjaga gawang” bagi pemajuan kebudayaan, sekaligus 

sebagai stimulator, dinamisator, dan fasilitator untuk 

kehidupan berkesenian yang ada, tumbuh dan berkembang di 

Jawa Tengah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  

Untuk mewujudkan peran fungsionalnya tersebut, salah 

satu program kegiatan TBJT adalah Panggung Sastra Jawa 

Tengah yang secara rutin direncanakan sejak tahun 2005. 

Rangkaian kegiatan Panggung Sastra Jawa Tengah ini meliputi 

penerbitan buku antologi, pembacaan karya, dan diskusi sastra, 

baik berupa puisi (seri “Pendhapa”), prosa (cerpen, seri 

“Joglo”), dan esai sastra (seri “Wacana”). 

Pada kesempatan kali ini, TBJT menggelar Panggung 

Sastra Jawa Tengah bertajuk “Pendhapa #25: Cermin 

Waktu” di Kabupaten Magelang bekerja sama dengan 

Komunitas Sastra Monthit yang dimotori oleh Daladi Ahmad, 

salah seorang penyair yang banyak berkiprah di jagad sastra di 

daerahnya. 

Pelabelan Panggung Sastra Jawa Tengah dengan tajuk 

“Pendhapa #25: Cermin Waktu” ini dipilih semata-mata 
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untuk memberikan pemaknaan bahwa “waktu” ibarat kaca 

Benggala yang menampung segala peristiwa dalam kehidupan, 

baik yang telah terjadi (sebagai sejarah dan kenangan), sedang 

terjadi (aktualitas realita), maupun sesuatu yang akan terjadi 

(sebagai impian, angan-angan, cita-cita, dan harapan). Oleh 

sebab itu, sesungguhnya darinya kita dapat ber-“cermin” untuk 

menengok kembali apa yang dialami. Dan sebagai salah satu 

genre sastra, puisi adalah wahana paling tepat untuk kita dapat 

mengaca kembali tentang kehidupan macam apa yang terjadi 

Dalam penerbitan “Pendhapa #25: Cermin Waktu” 

ini terhimpun 83 buah puisi karya 17 penyair yang berasal dari 

Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Masing-masing penyair 

menyajikan beberapa karya puisi dengan beragam tema dan 

gaya penulisannya, beragam pula kemampuan imajinasi, 

keterampilan memilih kata dan mengolah bahasa. 

Tentu saja pelaksanaan Panggung Sastra Jawa Tengah 

“Pendhapa #25: Cermin Waktu” ini tidak mungkin dapat 

terrealisasi tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, 

sudah selayaknyalah kami mengucapkan terimakasih dan 

apresiasi yang tinggi kepada Sdr. Daladi Ahmad beserta 

Komunitas Sastra Monthit selaku kurator, Sdr. Andreas 

Darmanto dan Roso Titi Sarkoro selaku pembicara, Sdr. Dedet 

Setiadi selaku moderator, serta para penyair yang terlibat, atas 

kontribusi peran aktifnya. 

Harapan kami, semoga buku antologi puisi ini dapat 

menjadi jejak kreatif literer atas eksistesi para penyair yang 

terlibat, sekaligus memperkaya khazanah dunia pustaka dan 

sejarah pertumbuhkembangan sastra Indonesia kontemporer, 

serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya 

kepada para masyarakat pembaca sastra. 

 

Salam, 

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH 

Wijang J. Riyanto 
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Puisi-puisi Agus Manaji 

 

SAJAK KEHILANGAN 
 

Kita kelak bakal kehilangan. Apa pun 

Tak cuma sepasang sandal di halaman masjid,  

Karenanya sesekali kau susur lagi jejak-jejak di belakang.  

Kenang-kenangan alit dari silsilah patah-patah: 

Bayang kerut wajah simbah yang memudar di wajahku  

Pohon mangga sengir di halaman rumah, sepeda tua  

Mengarat dan sepi, jaket lusuh penuh warna detik-detik keruh 

Atau deretan pohon cemara sepanjang  

Jalan masuk kampung yang kini silam  

Kau ajak aku ke sana. Mencatat lagi senyum  

Dan tangis itu pada status facebook. Menyelipkannya  

Dalam sebait doa khusyuk. hari, tanggal, dan jam  

Yang raib dalam gegas dalam nafas, meski tak luput tersimpan  

Dalam diam debu. Tapi di mana debu berserak itu?  

 

Kita menjadi semakin asing dengan keinginan dan luka  

Dan sakit yang akut. Delapan arah kehilangan wajah.  

Tapi pembuluh darah terus berdenyut memburumu  

Menyeruku dari keheningan hulu. Kunci motor yang hilang  

Barangkali akan kita temukan kembali. Hidup kita  

Ternyata peristiwa penemuan dan kehilangan 

Pertemuan dan perpisahan semata.  

Lebuh kosong di kalbu, degup melindap  

Dalam deru perjalanan rindu.  

Akukah akan menghilang lebih dulu  

Lalu menatapmu bersama debu? Merindukanmu  

Menunjamkan wajah dalam sujud doa.  

 

Mei 2019 
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Agus Manaji  

 

BERANGKAT TUA DAN MENGAKAR 
 

Dedaun juga bunga tumbuh dari geliat akar menyerap unsur 

hara  

di kedalaman tanah. Sedang harapan merekah sepanjang aorta. 

Sejarah bukan lagi soal nama-nama atau tanggal pada halaman  

buku. Kisah bisa bermula dari jejak panjang roda sepeda motor 

bapak  

yang menghilang di tikungan jalan atau jaket tua simbah pudar 

warna.  

Hidup meruyak dari ingatan akan rasa gurih manis tempe 

bacem  

hangat yang kau santap tanpa sesal di dapur berdebu  

pada suatu musim penghujan yang kelam, dingin, dan kelabu. 

 

Foto-foto hitam putih tanpa tanggal di ruang tamu.  

Tiang-tiang kayu rumah tegak berdiri menyaksikan anak-anak  

tumbuh lalu dewasa dan menghilang. Malam berganti siang  

bersulam malam bergulir hingga siang dimana anak-anak  

telah kehilangan mainan mobil-mobilan dan boneka berkepang dua  

dan pohon mangga dan jambu di halaman. Tapi anak-anak 

masih  

menyalin ayat surat itu dari kitab suci setua luka dan rindu 

di matamu itu. Lembaran ijazah, garis-garis silsilah, nasihat bapak  

dalam batuk dahak keruh, gema suara ibu mengaji saban bakda 

subuh.  

 

Dan dedaun menguning dan bunga berguguran.  

Sementara kita pun berangkat tua dan mengakar  

dalam gembur jazirah endapan arti-arti sunyi. 

 

Juli, 2019 
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Agus Manaji  

 

HARMONI(KA) 
 

Kusebul udara dari diafragmaku yang sesak  

oleh status facebook, tagihan listrik, diksi-diksi ganjil,  

dan gaduh anak-anak bermain dan menangis,  

foto wajah-wajah siapa entah di instagram, 

wajan di dapur yang riuh, juga trauma demi trauma.  

Nafasku udara bergetar dalam lubang-lubang  

mengayun bilah-bilah pelat sunyi.  

Kulambungkan doa, lalu bunyi lalu nada.  

Tapi jeda juga menuliskan makna.  

 

Kusedot udara lewat lubang-lubang yang setia  

pada luka. Kuturunkan hasrat dan keinginan.  

Kuunduh kemurnian laku daun menghidu karbondioksida,  

mengikhlaskan oksigen ke udara terbuka.  

Lalu sengau serupa igau mengiring nafasku  

mengenang haru. Siapa aku di titik alam raya  

dalam sujud gagap sujud gugup? Lubang-lubang  

tiada tertutup bagi jiwa yang bernyanyi 

menyalakan jiwa harmoni. 

 

Sebul dan sedot: dalam dan luar.  

Gunung dan palung. 

Riuh dan sepi. Alam dan diri.  

Langit dan bumi. Relung  

dan renung. 

 

Juli, 2019 
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Agus Manaji  

 

ZIARAH LAUT 
 

Kuziarahi laut; bersama sungai merayap 

Mengusung sampah dan limbah. 

Di muara, laut menyambut 

Semua pun larut. 

 

Ombak demi ombak berjaga.  

Dan karang tengadah bahkan saat langit tumpah 

Kumakmumi ombak menasbih namaMu 

Memulangkan gema agar senantiasa gema. 

 

Udang, plankton dan ganggang 

Mengikuti arus menari dan berenang 

Kutangisi kenangan cuma mengambang 

Cuplikan sejarah serapuh cangkang kerang. 

 

Ikan-ikan meliuk di antara karang 

Kugarami nadi rindu, menggarami luka-luka 

Kularung namaku di lautMu. 

 

2017 
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Agus Manaji  

 

PETIKAN GITARMU  
    Buat Guru Seni Alfia Inayati 

 

Petikan gitarmu mendentingkan sunyi; anak-anak itu  

memakmumi nyanyianmu. Mereka melepas sumbatan angka, 

rumus,  

dan jadwal kerja bengkel penuh laporan. Berangkat dari akord 

minor  

menyalakan makna, melampaui warna seragam putih abu-abu. 

 

Senar-senar gitar bergetar, tiba refrain, suaramu meruyak  

jadi jejak di hati anak-anak, semua pun satu suara. Tak cukup 

lagi  

ruang kelas, segala perhitungan pun kelak muara pada batas,  

maka kau gamit tangan mereka; melupakan buku catatan tangga 

nada 

bernyanyi di lurung dan halaman. Melayangkan gema rahasia cinta  

yang patah dan nilai ujian yang merah.  

 

Di ujung lagu, tak ada lagi pilu, meski kembali menemu buku.  

Petikan gitarmu, koor suara itu mengendap: riang wajah 

wajah itu. 

 

2018 

 

Agus Manaji, guru fisika SMK, lahir di Bekasi 16 

Maret 1979. Buku antologi puisi tunggalnya Seperti 

Malam-malam Februari (penerbit Interlude, 

februari 2018). Puisinya juga pernah di Majalah 

Horison, jurnal Puisi, dan surat kabar daerah dan 

naisonal. Beberapa puisinya juga terdapat di 

antologi komunal seperti : Pesisiran (Dari Negeri 
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Poci jilid 9 tahun 2019), Kota Terbayang, Retrospeksi 50 Tahun 

Kepenyairan Jogja (2017, Taman Budaya Yogyakarta), Lintang Panjer 

Wengi Di Langit Jogja (2014), Dialog, Setahun Diskusi Puisi Pusat 

Kebudayaan Koesnadi Hardjasumantri (PKKH) UGM (2013), Antologi 

Apresiasi Sastra Indonesia Modern (penyunting Korie Layun Rampan, 

2013), Kilometer Nol (2013), Negeri Awan (Dari Negeri Poci jilid 7 tahun 

2017), Yogya Halaman Indonesia jilid II (2018), Lirik Lereng Merapi 

(2001), Filantropi ( FKY, 2001), Dian Sastro For Presiden #2 Reloaded 

(2003), Herbarium (2007), Yogya, 5,9 SR (2006), 142 Penyair Menuju 

Bulan  

Tahun 2010, esainya terpilih sebagai juara ke II dalam lomba Mengulas 

Karya Sastra (LMKS) yang diadakan oleh kemdikbud dan majalah 

Horison. No HP/WA 0858 7081 6155.  Email 

agusmanaji@smkn3jogja.sch.id. Alamat: Ngentak, Muntilan, Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agusmanaji@smkn3jogja.sch.id
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Puisi-puisi Ahmad Pujianto  

 

JIWO SEGORO 

 
Menghampakan diri 

Menyatu dengan alunan semesta 

Setiap orang memiliki keluasan jiwa. 

itu ada di dalam jantung sukmanya 

mengalir melalui desir nafas, syaraf, dan pori-pori kulit. 

mendapat sinaran cahaya terik hangatkan jiwa. 

berada di lingkungan yang membebaskan jiwa. 

hela nafas kejumudanmu, meniti 

tangga menuju kesemestaan. 

 

Inilah sungai spiritual kami, anak-anak pinggir kali. 

Sungai Elo, Sungai Progo, Sungai Belan 

bersatu menuju ketakterbatasan. 

menghidupi, menyuplai energi dan menyejahterakan. 

di kampung filosofis yang menerimaku apa adanya. 

cita-citaku sederhana, 

tinggal di desa bersama warga yang kucintai dan mencintaiku. 

kembali menjadi makhluk alam yang buas 

berburu dan mengolah alam dengan tangkas. 

 

Ketika kucapai, 

kumainkan seruling bambuku 

menyuarakan kepedihan Sang alam. 

kupanjat kelapa dan mbadog degan 

di bantaran sungaiku. 

melarungkan mimpi-mimpi buruk.  

harapan-harapan palsu, janji yang melukai hati. 

kuharap bisa berbagi kesemestaan ini denganmu. 

 

Sokorini, 13 Maret 2018 
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Ahmad Pujianto 

 

TANGIS TAK TERHIBUR 
 

Tak henti-hentinya kubertanya 

Masih adakah kebenaran di muka bumi ini 

Sebagai pegangan dan tujuan tuk kuyakini 

Belum jua aku capek menyalahkan Tuhan 

Padahal aku manusialah yang keterlaluan 

 

Inilah kesedihanku yang tak terkira 

Luka yang tak pernah kering 

Tangis yang tak terhibur lagi 

Aku sudah ada mendiami bumi, 

Tapi kenapa kerusakan masih saja marak terjadi 

 

O diri yang masih di kandung badan 

Tak bermartabat, malang sekali nasibmu 

Lahir di zaman yang mengecewakan 

Tak berdaya kala kebenaran disembunyikan 

Andai setiap diri mau introspeksi! 

 

Beginilah pribadi yang miskin cinta 

Perang smakin menjadi-jadi dan merajalela 

Pada saudara tak peduli 

Penguasa tak kuasa lagi melindungi 

Sungguh hinalah diri ini! 

 

Tak percaya lagi aku pada lembaga-lembaga dunia 

Tak ada kedaulatan negara-negara 

Selama kebenaran tidak dibela! 

Selama kebaikan tidak dikerjakan! 

Mana mungkin seseorang bisa disebut manusia. 

 

20 Juli 2014 
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Ahmad Pujianto 

 

ENTHALGEMOUS 

 
Tawa ricih kanak-kanak bermandikan air telanjang. 

Bocah-bocah cilik di pematang mencari belalang. 

Empat serangkai balap sepeda tak menghiraukan pengguna 

jalan 

Beranjangsana dalam tangga usia yang nisbi. 

Kekosongan dan kebermaknaan hidup tiada lagi artinya. 

Satukan tangan hati lekas kita beraksi 

Kebahagiaan tergantung jalan yang dipijaki 

Doa dan pengharapan berpendar di hati 

menghirup angin jagat Kesemestaan. 

Kan kuusap rambutmu yang manis 

Kurangkul setiap eksistensi keberadaanmu 

Kecup mesra gerak gelisahmu 

Jantung berdegup kencang waktu berdialektika 

Tanpa sadar sang jiwa ikutan tertukar juga. 

Terpental jauh pun tetap kuat di rasa. 

Kerinduan mencipta daya-kejut semesta. 

ledakannya kan mengubah segalanya. 

 

5 Desember 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Ahmad Pujianto 

 

TENTANG SAHABAT SEJATI 
 

Elegi seusai hujan di sore hari 

pelarian-pelarian yang tak kan bertepi 

berceloteh merangkai mimpi 

di puncak masa keemasan. 

nalar mengembara merambah.. 

merangkul nestapa yang digilas kota. 

Kau tawarkan luka yang tak mampu kurasa. 

Sodorkan isyarat yang tak mampu kubaca. 

nyalang di antara orang-orang menutup diri. 

di haribaan orang-orang padat penduduk yang bermuka sinis. 

kesahajaan selalu menjadi senandung terindah bagi jiwa. 

pahitnya hidup senantiasa dinikmati  

dengan rasa syukur yang teramat manis. 

kini aku kembali. berteduh di kedai penuh romansa 

kan kujaga dirimu dan mimpi 

dari duri-duri elegi yang tiba-tiba bertandan  

ke lamunanku pagi-pagi. 

Kita akan kembali menjumput mimpi 

yang belum tertuntaskan. 

melalui metamorfosa sunyi warna-warni. 

di bawah tiang subuh yang menyadarkanku. 
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 Ahmad Pujianto 

 

ROBOT MILENIAL 
 

Jika hidup hanya sebatas mainan 

Kemenangan bagi si bodoh,  

Kekalahan bagi yang diam 

Kuucapkan selamat datang  

padamu makhluk virtual 

Memasuki lorong-lorong anomali 

Cahaya hologram berjatuhan di mana-mana 

Dibuat mondar-mandir oleh rumah, gedung, dan institusi 

Mendamparkanku pada pertemuan dengan penutur hikmah 

Memekakkan gendang telinga 

tak jemu kubertanya bagaimana caranya 

menihilkan kepongahan. Lapukkan keangkuhan. 

Si gagu yang terhambat mempraktekkan ajaran 

Peluh tak berbekas, 

Kusimpan dan kuelus-elus dalam labuhan rasa 

Dawai-dawai berdentangan, 

Memberi setiap kemungkinan. 

Bubui bulan, jangan ambil hari-hariku! 

 

16 September 2017 

  

Ahmad Pujianto, iasa dipanggil Puji. Lahir pada 

Rabu pon, 08 Juni 1994 berbau tanah ke-

magelang-an. Sejak kecil aku suka menulis. Saat 

SMA sering ikut menulis Komunitas Perdu yang 

bersekretariat di Rumah Fiksi Tamanagung 

Muntilan. Saat ini aktif dalam lingkar diskusi 

LeKFiS Yogyakarta. Di kampung bersama pemuda 

relawan lainnya kami mengelola Taman Baca 

Cahaya Pelangi dan Taman Wisata Kulon Ndeso Sokorini untuk 

memajukan kampung halaman.  
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Puisi-puisi Aljuliano Pandan Bara 

 

SENTHIR ODYSSEY 
 

Mbah Nganu, setengah tidur meramalkan rezeki, 

Pada sebuah tempat yang menolak kehadiran cahaya 

Bahkan remang pun. 

Di sela kantuk sintetis itu, 

Ia merapalkan salah satu do’a paling sederhana se-jagad raya, 

Semoga dihindarkan 

Dari kutukan 

Tawar  menawar. 

 

Direnungkan di Sleman, 25 November 2018. 
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Aljuliano Pandan Bara 

 

PAIDO 
 

Nyatanya 

Mengetahui itu tidak menjadikan 

Yang diketahui kepingin 

Memberitahu kepada 

Siapapun yang mencari tahu 

Melaksanakan pemberitahuan 

Ketahuilah 

Ilmu pengetahuan 

Yang luasnya setara daun kelor 

Masih lebih sip! 

Ketimbang  

Yang sedang paceklik 

Rasa ingin tahu. 

 

Direnungkan di Sleman, 29 November 2018 
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Aljuliano Pandan Bara 

 

PANDUAN SEBELUM BERLAGA 
    

Sebelum kita kerasukan 

Baiknya tidak kesetanan 

Dikhawatirkan akan gagal berkesan 

Lantas menimbulkan 

Yang tidak-tidak dan yang bukan-bukan 

 

Contohnya ialah: 

Melestarikan yang telah abadi, 

Mencari tempat yang sedang ditinggali, 

Mewujudkan mimpi lewat puisi. 

Tentu saja, 

Itu hebat sekali! 

 

Maka dari itu, 

Sebelum kita kesetanan 

Baiknya tidak kerasukan 

Bukankah bualan legenda zona nyaman 

Telah membuktikan?  

 

Disambatkan di Sleman, 24 Juli 2018 
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Aljuliano Pandan Bara 

 

HAFALAN DO’A  

SEORANG MUSAFIR SALON 
 

Kerjakanlah mantra 

Sembuhlah luka 

Terbitlah matahari 

 

Lancarkanlah hamba 

Untuk bertani  

Amin-amin Sendiri 

 

Dimimpikan di Mendut, 10 Juli 2015 
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Aljuliano Pandan Bara 

 

KEMAMPLENG 
 

Gelombang, 

Jika menerobos ambang batas 

Akan kehilangan bagian dirinya 

Yang semula tumpul 

Menjadi semakin 

Tidak menjadi apapun 

Selain kebisingan 

Yang menjadi candu abadi. 

 

Dilamunkan di Sleman, 11 November 2018 

 

 

Aljuliano Pandan Bara, atau sebut saja 

Pandan Bara. Lahir di sebuah dusun di Kabupaten 

Magelang 10 Juli 1991. Menamatkan pendidikan 

di Sekolah Vokasi UGM jurusan Bahasa Inggris 

pada tahun 2014. Kesibukan sehari-hari saya 

adalah membuat puisi dalam bentuk skema 

rangkaian elektronik, dan bekerja di sebuah 

perusahaan efek audio bernama Sehat Effectors 

sebagai tukang soldir. Saya terpapar radiasi 

Mustofa W Hasyim selama 8 tahun belakangan ini sehingga mengidap 

“syndrome sambat & Ngecenan” yang menyebabkan saya sesekali latah 

menulis puisi dalam bentuk kata-kata untuk dinikmati sendiri.   
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Puisi-puisi Bambang Eka Prasetya 

 

JIWA-JIWA GELISAH 
 

Ada tautan hati yang tak terjamah kata-kata 

Saat terdengar kabar seorang kepala desa  

Terbukti menyunat dana santunan warga   

Rakyat tersentak bertanya-tanya 

 

Ada sederet kecewa tak terungkap dengan bahasa 

Saat tersiar berita bahwa camat setempat 

Ditengarai mengembat dana bantuan bencana 

Yang mestinya untuk memulihkan kondisi wilayah 

 

Luapan detak jantung bergemuruh dalam jiwa 

Bupati tersandung perampokan dana buku pelajaran 

Yang ditunggu para pelajar berharap pintar 

Beserta staf terhormat hadapi tuntutan hukum 

 

Kegelisahan tak lagi diam dalam tenang 

Gubernur, menteri, legistan, dan presiden partai 

Berarak menuju vonis meja hijau yang menghantar 

Mendekam ke dalam bui sepi, pengab, dan dingin 

“Korupsi menjadi penjor-penjor di setiap sudut negeri” 

 

Kau hadir menyapa hati yang tengah gundah 

Dalam lubuk hati terdalam kami bertanya: 

“Kau kah menjadikan korupsi menjiwa di negeri ini?”  

 

Magelang, November 2018 
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Bambang Eka Prasetya 

 

LEMBAR BURAM 
 

Gaung genta bongkah serakah menggema  

Jiwaku haus, hatiku patah, ragaku lelah 

Melangkah menyongsong fajar kejujuran 

Pelupuk ini tak lagi meneteskan air mata 

 

Saat tak yakin akan jumpa keadilan 

Aku mencari celah lipatan darma 

Di celah bongkah hanya kutemukan 

Dusta dan kekejaman  

 

Dalam kepingan malam 

Jiwa-jiwa kelam merangsek 

Berkelebat memburu korban  

Derap langkah berbalut pitam 

 

Aku gagal menangkap harap 

Kejujuran pun keadilan tak kutemukan 

Dalam seluruh sudut kehidupan berbangsa 

Terselip pada lembar-lembar buram  

 

Magelang, Mei 2019 
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Bambang Eka Prasetya 

 

SILUET PEREMPUAN PENDOA 
: Siapakah dia? 

 

Berjuta tangismu membelah senja 

Pecah sudah di atas altar itu 

Berlaksa kau panjatkan doa 

Dalam hening malam kelabu 

 

Gagu dalam sederet keluh bisu 

Batinmu menangis, menjerit mendamba 

Di mana letak ketenangan dan bahagia 

Yang selama ini kau damba? 

 

Dan dalam setiap hembusan napas 

Gagal menangkap harap 

Dalam gagap nan gulita 

Kau tak jua menemukannya 

 

Dalam remang kau pandang  

Senyum teruntai pada bimbang 

Walau cahaya tak kunjung kau tatap 

Kau peluk percaya dan harapan 

 

: Dalam hangat kasih sayang-Nya 

 

Magelang, Juli 2019 
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Bambang Eka Prasetya 

 

PENDULANG DERITA 
 

Aku tak tahu dari mana arah selamatkan  

Bulir-bulir harapan masa depan bangsa 

Aroma busuk nafsu sesat akan kuasa 

Aroma busuk serakah akan harta 

Merambah setiap jengkal lahirkan jiwa perompak 

 

Korupsi menjadi kata sandi sakti 

Untuk bersama mencuri kekayaan negeri 

Di pelosok pedesaan yang sejuk damai 

Di kota-kota bersolek adipura nan asri  

Semarak pencuri berdasi semakin beraksi berani  

 

Semua bisu memeram dendam 

Tak satupun bernyali melawan 

Tak ada yang berani menghentikan 

Keserakahan yang semakin merajalela 

Sampai kapan kita mendulang derita? 

 

Magelang, Agustus 2018 
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Bambang Eka Prasetya 

 

MENGHALAU RISAU 
 

Galau menerpa kian liar tak tentu arah 

Sejak hulu kemudian mengalir menuju hilir 

Napas culas anak-anak negeri ini 

Menyesaki udara menghambur anyir 

 

Ada rindu menyelinap di sela kepingan kalbu 

Suatu saat terlahir anak-anak berjiwa merdeka  

Melindas tandas hati culas keras membatu 

Sanggup merintis jalan bagi asa adil sejahtera 

 

Anginpun tak mampu menerpa jurai rindu 

Untuk terus maju membangun tanah Ibuku 

Sembuhkan luka-luka bangsa tercakar serakah 

Meretas jalan bagi anak negeri mengukir berkah 

 

Menyelinap belaian lembut menghalau semua risauku 

Kemilau sinar fajar penanda terlahir kehidupan baru 

 

Magelang, Desember 2018 

 

 

Bambang Eka Prasetya, lahir di Kepanjen, 

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 Surabaya, lulus tahun 1965, 

sementara pendidikan formal terakhir 

diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Setia 

Banjarmasin, lulus tahun 2009. Dalam kegiatan kepenyairan dikenal 

sebagai Penyair Pengembara. 
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Karya “Penyair Pengembara” yang terdokumentasi antara lain: Tabur 

Bunga 25 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 Tanah Air Cinta (Nittramaya Magelang, 2012), Antologi Tadarus 

Rembulan (Aruh Sastra Kalimantan Selatan, Banjarbaru 2013), Antologi 

Langkah Kita (Rumah Budaya Tembi, Yogyakarta, 2013), Antologi 

Merawat Kebhinekaan (Balai Bahasa Jawa Tengah, 2017), Antologi 

Sapaku Kata (Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta, 2018). 

Alamat penulis Pandansari Utara 24 RT 07 RW 10, Sumberrejo, 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang 56172. Telepon:  +6281392521979, 

email: bambangeka1952@gmail.com. 
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Puisi-puisi Cholifatul Ridwan 

 

AMSAL SAJAK PUTIH I 
 

Sajak ini berasal dari pusat rumahku 

Mengalirkan napas sebegitu lancarnya 

Memandang dunia luar begitu tenangnya 

 

Agar-agar manis jam dua belas siang di mulutmu 

Di dadamu sabana menari, angin lembah menyanyi 

Cinta pertamamu terjaga hingga kini sampai nanti 

Masa tua dan terurainya simpul-simpul kefanaan 

Sajak ini sebuah komposisi sempurna cerah pagi hari 

Sore yang baik dan upacara minum teh yang khidmat 

O, sungai purba dalam tubuhmu adalah sajak ini 

Perkataan-perkataan baik, bijak, penuh hikmah 

Susu dan madu dan kayu harum dan lembut gandum 

Kepul masakan istrimu untuk setiap rasa laparmu 

Senyum tulus istrimu di ranjang hangat pas bangun tidur 

Demikian, aku berusaha terus terjaga bersama sajak ini 

 

Sajak ini energi murni keluar dari pusat rumahku 

Bersama sayapnya yang kukuh lembut berkilauan 

O, sajak ini adalah burung-burung tak habis-habis 

Berlesatan ke segenap penjuru pandangmu 

 

2018-2019 
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Cholifatul Ridwan 

 

AMSAL SAJAK PUTIH II 
 

Sajak ini angin menyisir bukit-bukit 

Oksigen bagi napasmu 

Pandangmu pada lautan 

Tidur pengemis kekenyangan 

 

Sajak ini ada di setiap kemenanganmu 

Lampu-lampu di malam hari 

Lembayung pada sore yang cerah 

Kompas di kakimu 

 

Sajak ini berdetak di dadamu 

Bergema di do'amu 

Tidur dan mimpi-mimpi yang kau lupakan 

 

Sajak ini kedatangan dan kepergian 

Tak membekas padamu 

Selain legawa 

 

Sajak ini panggilan kerja 

Tubuh dan jiwa yang satu 

Beningnya mahabbah 

 

Sajak ini segala ikhwal dharma 

 

2018 
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Cholifatul Ridwan 

 

AMNESIA 
 

Pohon-pohon tumbang di belakang rumah 

Seperti masa kecil dipaksa dilupakan 

Besok lusa akan dibikin tumbuh pabrik 

Asapnya akan penuhi udara kampung 

Kita tinggal punya halaman depan  

amat sempit belakang ruko lalu jalan 

Tak kan cukup buat yoga dan tempat  

anak-anak mainkan mimpi mereka 

 

Kampung riuh melupakan 

hari-hari yang telah lewat 

Waktu terus dipenggal 

tanpa belas di sini 

Ruang seperti berlarian  

ke depan cepat sekali 

 

2016-2019 
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Cholifatul Ridwan 

 

ALUSI-ALUSI ILUMINASI 
 

Matahari kepada planet-planet. Kemilau kukuh  

perak. Mengalir tanpa ricik dan riak. Energi  

bagi benih-benih yang tersemai di ladang sehampar  

 

kesabaran. Bumi yang berputar, dan revolusi. 

Daya tarik penyatuan iba dan kasih. Gelombang  

 

pasang, angin, dan darah yang terkembang  

layarnya dalam kepenuhan samadi purnama. 

 

Nyala yang sempat surut di lorong bui beku malam. 

Petunjuk ke satu pintu fajar. Pertemuan mata  

cahaya. Sebermulanya kata kerja. 

 

2016-2018 
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Cholifatul Ridwan 

 

HURUF-HURUF NAMAMU 
 

Aku mencari huruf-huruf namamu  

yang sembunyi di muntahan orasi politisi,  

limpahan iklan, silang sengkarut berita-berita; 

peristiwa-peristiwa dari luar sana  

yang kini memenuhi ruang tamu kita. 

Aku keluar ke halaman, masuk ke jalan-jalan,  

dan akhirnya menelusup ke barisan para demonstran. 

Aku unduh huruf-huruf yang kuat namun lembut 

yang menetas dari jiwa yang tak kenal takut.  

Aku akan lega pulang membawa huruf-huruf itu. 

Kekasihku, bisa kau rangkai sebagai namamu.  

Boleh kau kenakan kembali umpama baju 

memberi kehangatan dan peneguhan diri.  

 

2012-2018. 

 

 

Cholifatul Ridwan, lahir di Magelang, 28 Juli 

1986. Beberapa puisinya terhimpun dalam Antologi 

Sajak 18 Penyair Kontemporer Magelang Kilometer 

Nol tahun 2014. Beberapa cerpennya termuat 

dalam cerpen-kita.weebley.com. Buku kumpulan 

cerita pendeknya Hujan Sendirian dan Lain-lain 

Cerita Pendek diterbitkan oleh Garudawaca tahun 

2014.  
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Puisi-puisi Daladi Ahmad 

 

DALAM BAYANG CERMIN WAKTU 
 

bagaimanakah takkan sungkan aku pada waktu 

yang telah memberiku alir napas dan nadi 

juga geliat dan ayun kaki 

sedang jiwaku teramat kikir 

tak pernah memberinya peluh, 

tidak pun airmata 

yang semestinya adalah haknya 

bagi penebus persaksian hari keabadian 

 

bagaimanakah takkan jengah aku pada cahaya 

yang telah memberiku terang mata batin 

sedang aku acap lebih memilih gang-gang gelap 

mengerami dan menganakpinakkan segala yang jember 

yang semestinya aku enyahkan 

dari sisa jejak yang tinggal hitungan hari 

 

bagaimakah aku takkan membelingsat pada mata hati sendiri 

yang tak setitik kecil pun celah luput dari tatap tajamnya 

maka takkanlah dusta dan pengingkaran kusembunyikan 

kecuali jelas nyata dan terang segala di hadapannya 

 

bagimanakah takkan malu aku pada jejak waktu 

yang kupahat begitu dalam dan tajam 

kotor keruh kelam 

maka kehinaan apakah hendak kugagahtegakan 

sedang runduk sesal di bilik paling dalam 

serupa layu kering daun talas 

dipanggang waktu siang dan malam 

 

Magelang, 2019 
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Daladi Ahmad 

 

AKU BERTANYA TENTANG MUARA 
 

aku bertanya pada air  

sepanjang sungai dari hulu ke hilir, 

hendak ke muarakah kau menyusur? 

jawabnya, "aku hanyalah alir" 

 

aku bertanya pada laut 

tempat alir sungai-sungai berakhir, 

kaukah muara? 

ia bilang, 

"aku hanya sekumpulan air" 

 

aku bertanya pada angin 

yang melintasi bukit-bukit, 

muara manakah hendak kau tuju? 

katanya, "aku hanyalah hembus" 

 

aku bertanya pada cahaya 

yang menembus gelap, 

di manakah muara terangmu? 

ia mengaku, "aku sekedar pijar dan pendar" 

 

aku bertanya pada alir, 

di manakah ujung akhir alirmu? 

aku bertanya pada sekumpulan air, 

siapa membawamu ke laut? 

aku bertanya pada hembus angin, 

di manakah awal akhir tiupmu? 

dan aku bertanya pada pijar pendar cahaya, 

di manakah awal akhir pijar pendarmu? 
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rentak rempak mereka berseru, 

"segala awal akhir bermula dari  

dan memuara pada segala mula 

yang tiada bermula dan tidak pula berakhir" 

 

Magelang, Agustus 2015-2018 
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Daladi Ahmad 

 

SKETSA KEBENARAN (1) 
 

setiap tangan membingkainya dengan pigura emas 

meski warnanya bukan saja telah pudar 

tapi benar-benar telah mengelupas dan lenyap 

robek dan terkoyak pula lembar kanvasnya 

tak menyisakan warna putihnya 

 

sketsa kebenaran yang dipajang di dinding-dinding itu 

bukanlah sketsa guratan ibu 

dari getah jiwa paling bening 

sari sulingan kejujuran dan ketulusan 

 

dan kini 

tangan-tangan penjaga sketsa yang telah robek dan terkoyak itu 

dengan beringas menghancurkan bingkainya 

membentur-benturkan dan mencampakannya pada setiap sudut dan 

celah 

lalu pada dinding-dinding hitam yang menjerebu 

dipajanginya taring-taring serigala dan singa 

bagi peneguh tegak kebenaran hewani 

 

ibu, 

hanya pada sketsa dari gurat hatimu 

yang tak senoktah pun jiwaku ragu 

maka biar kembali kubingkai dan kupajang 

pada dinding hatiku paling relung 

sebagai amsali nyala lilin dalam gelap 

meski tak sesiapapun bersaksi 

 

Magelang, 2018 
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Daladi Ahmad 

 

SKETSA KEBENARAN (2) 
 

orang-orang bertaruh dan bersabung 

hingga jiwa berlumur darah 

saling berebut sabda langit 

meski sebenarnya mereka sekedar bercanda 

mengguraukan kebenaran sebagai mainan 

 

Magelang, 2018   
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Daladi Ahmad 

 

SKETSA RUMAH CAHAYA 
 

ingin kutegakkan alif pada tiang-tiang rumahku 

menghiasi dinding dengan rahman rakhim 

memusikkan sudut sudut ruang sengan shalawat 

memagari sekelilingnya dengan terali tawakaltu 

merindangi beranda dengan tilawah 

melezatkan hidangan rahmat dengan syukur 

 

Magelang, 2019 

 

 

Daladi Ahmad, lahir di Sleman 10 Nopember 

1962. Beberapa karya puisinya pernah dimuat di 

koran daerah dan nasional. Mengikuti antologi 

puisi bersama, di antaranya Lentera II (Asean), 

Temu Sastra Malaysia-Yogyakarta, Negeri 

Bahari (Dari Negeri Poci), Cincin Api, Risalah 

Kata, Jentera Terkasa, Langkah Kita, Membaca 

Hujan di Bulan Purnama, Puisi Menolak Korupsi I & II, dan lain-lain. 

Juga menulis geguritan di Mekar Sari, Jaka Lodhang, Pustaka Candra, 

Solo Pos, Sastra Pawon, dan antologi geguritan Gurit Sabrang. Sering 

memusikalisasi puisi di acara-acara budaya.  

Alamat : Candi Pakunden Ngluwar Magelang Jawa Tengah. 
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Puisi-puisi E.S. Wibowo  

 

MENGARUNGI LAUT TEDUH 

DENGAN PERAHU NUH 
 

Dengan perahu Nuh rakitan 

Tulang igaku 

Mengembanglah layar iman 

Dari kupasan kulit ariku 

Sementara di laut yang membiru 

Mata tasbihku menyala 

Membakar kemunafikan segenap jiwa 

 

Diangkasa tanpa bentuk tanpa rupa 

Ada bintang pecah bertabrakan 

Lalu kutangkapi serpihannya dan 

Di tangan  

“Ia menjelma ayat-ayat suci” 

Perahu Nuh terus melaju 

Melintas disela diam khusuk sujudku 

 

Dengan perahu Nuh  

Aku mengarungi Laut Teduh. Sendiri… 

Menempuh gelombang wirid 

Di rindu puncak kalbu 

Sementara ribuan ruh zikir 

Mendayung tagwaku 

Menuju arah Allah 

 

Magelang, 1996 

(Suara Pembaruan, Minggu 3 November 1996) 

 

 



44 

 

E.S. Wibowo  

 

LEBUR DALAM CAHAYA 
 

Setelah kematian, awal kehidupan  

dimulai 

kehidupan sejati lahir kembali 

dan sukma mencahaya 

lebur dalam cahaya 

cahaya melesat mencari ruang keabadian 

mengapung atas lautan moksa 

berdesir antara rumputan hijau 

: bersarang sunyi. 

Jasad membeku, tubuh dingin 

semua yang ada ditinggal 

semua yang tampak lenyap 

seluruhnya lebur sempurna 

mencahaya 

menyatu dalam cahaya, kekal di cahaya. 

 

Setelah kematian, awal kehidupan  

dimulai 

kehidupan sejati lahir kembali 

tak ada bedanya hidup dan mati 

tak ada bedanya bungah dan susah 

semua itu, seluruh itu, segala itu 

: fana 

kefanaan memilih tinggal di jagad 

dan sukma memilih tinggal di baqa 

lebur dalam cahaya. 

 

Magelang, 1 Agustus 2002 

(Minggu Pagi, November 2002) 
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E.S. Wibowo  

 

MUSIM BUNGA MAWAR 
 

pagi hari 

pagi masih tidur berselimut dan 

kabut gimbal merayap digetas getar rumput 

yang mingkup dijalar lumut 

seorang perawan gunung tak berkutang rambut kelabang 

tersenyum ganjil melintas pematang 

dengan keranjang udara 

dengan selendang pelangi 

dengan jiwa dan kaki telanjang 

berjalan tertatih menapaki butiran embun yang beku 

di kelopak daun 

 

cahaya matahari tipis menembus gaun basah ditungkai betis 

angin lembah menderu digaung lenguh lembu 

yang terikat tampar dadung 

sementara mimpi yang merajut ampak-ampak pedut 

menggelinjang dibuih kawah belerang 

: musim bunga mawar telah tiba! Pekiknya 

seorang perawan gunung tersenyum mengulum cahaya 

dan dalam cahaya remang 

ada mata malaikat menatap iba memandang rahasia hidup dari 

jarak fana 

 

begitu nafsu mata jalang menggerayangi aura tubuh 

yang memancarkan gairah 

tetapi udara senantiasa menggugurkan kelopak bunga 

yang sangat dikenal aromanya 

 

siang hari 
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seorang perawan gunung pulang bertudung mendung 

selaput kakinya lepuh 

ada cahaya menjauh, ada tangan menuang doa 

di dalam kali 

tetapi pendahaga sejati, 

para musafir yang menggenggam tongkat suci 

senantiasa mencangkuli jiwa dengan tabah 

 

(Republika, Ahad 8 Mei 2005) 
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E.S. Wibowo  

 

MENGANTAR JENAZAH SAHABAT 
 

Bersama angin kemarau siang hari 

harum rambutmu tergerai dalam keranda 

mengirim aroma bunga mawar yang 

kau petik dari taman surga. 

Berangkatlah sahabat, berangkatlah 

kepergianmu yang rahasia 

menghadirkan rasa kapang begitu 

dalam. Begitu jauh degup jantung berjalan 

sedang ketabahanmu, sedang keberanianmu 

senantiasa meluruhkan kenangan indah atas 

masa lalu – yang dulu, ya yang dulu pernah 

kita lewati bersama. 

Di pusara sedingin salju itu, sahabat 

wajahmu yang pias dan beku 

tersenyum hambar di kalbu 

sempurna bercahaya 

sempurna berkafan 

 

(Minggu Pagi, November 2002) 

 

E.S. Wibowo (Slamet Wibowo), lahir di 
Purwodadi, 8 Juli 1958. Menulis puisi, cerpen, 
esai dan laporan budaya di berbagai surat kabar. 
Puisi-puisinya terbit dalam Utan Kayu 
International Literacy Binneal (2007), Equator 
(2011), 100 Puisi Indonesia Terbaik (2008), 
Ikhtisar Puisi Di Indonesia Di Jawa Tengah 
(2013), Melacak Sejarah Bangsa Abad Ke-20 
Melalui Puisi (2017), Pemenang LCP Tingkat 
Nasional (Batu, 1996), Pemenang Purbacaraka 

Award (Universitas Udayana, 1996). Menerima penghargaan sebagai 
Senior Sastra dan Seni Ritual dari Pemerintah Kota Magelang. 
Beralamat di Kampung Potrosaran 2/9, Kelurahan Potrobangsan Kota 
Magelang. 
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Puisi-puisi Eka Pradhaning 

 

SEBELUM GUNUNG TERMENUNG 
 

Pada mulanya hanyalah kukusan awan yang mengepul 

atas debu-debu melebuh di kesunyian kisah mayapada 

tiada jarak antara rindu dan dendam ketika kau toreh luka 

atau saat aku memelukmu hangat dalam dekapan 

lewat tangan pucatku pula aku menampung derasnya  

air mata yang kau urai menjadi mata air di telaga tempat 

membasuh segala yang meradang luka  

 

Yang semula hanyalah riak menggeliat mencari celah cahaya 

lalu kian berbisik sebelum menjadi jerit luka yang memekik 

legam menghitammu adalah bingkai kokoh yang merangkai 

setiap gelegak pedih yang menikam dan menimpa 

dan yang akan pasti menjelma diri menjadi lava, menjadi bara 

tinggal menunggu waktu yang merangkai musim  dan angin 

kian laju berlari tuk segera menghampiri lalu mewartakan 

saatnya kini jeritkan riak semburkan gelegak 

saatnya lava menyatu bara, menjilat segala 

 

Kini kian akrab aku mengenali perangaimu 

lewat senyummu yang anggun selalu merunduk 

kala jemari tanganku lentik menari menyusuri segala ruang sepimu 

engkaupun pasrah sejuta mandah dan membimbigku mencapai titik 

rasa 

namun kau pun dapat seketika menjelma geriap murka yang 

menyala 

manakala kutinggalkan saat kau terkulai seusai cumbu rayuku 

sebelum engkau merenung sempat kau jilat langkahku lewat 

lidah apimu yang selalu melilit di setiap langkahku 

menjauh darimu 

 

Sanggar Tapak Liman, September 2018 



49 

 

Eka Pradhaning 

 

ANGIN YANG TERLUKA 
 

Masih kuberdiri di persimpangan musim 

Kala empat penjuru angin datang mewartakan ruang dan waktunya 

Lewat guruh riuh dan derunya segera akupun dapat membaca  

 setiap desahnya 

Angin utara mengabarkan tentang gelombang laut yang 

senantiasa bercumbu di sepanjang waktu, tak ada badai 

ataupun  gejolak yang mewarna 

Angin timur berkabar tentang pembenahan hati dan 

memunguti puing-puing harapan, mereka menambal dan 

merangakai perca demi perca tuk jadikan selimut dan 

pembalut luka 

Angin selatan berbisik bahwa sejuta misteri masih terkemas 

rapi dalam khusyuk samadi, sewaktu negeri terhempas ia 

pun akan sigap mewadahi 

Adapun angin barat kian nampak gerah dan tak nyenyak tidur, 

sebab nyamuk-nyamuk penghisap darah segar serta 

pekik-pekik lantang selalu mengusik ketenangannya 

Dan angin duduk selalu berpusar di tempat dan baisnya berupa 

hasutan, makian dan cerca adu domba yang setiap 

hembusannya menjelma tikam dan sayat-sayat kebencian 

Angin empat penjuru musim, janganlah jadi angin yang terluka 

 

Sanggar Tapak Liman, Juni 2019 
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Eka Pradhaning 

 

SERAMBI YANG DITINGGALKAN 
 

Telah terbait senyampang luka yang tertoreh pada permukaan 

pagar 

Sebelum kaki ini beranjak meninggalkanmu dalam senandung 

sunyi 

Disitulah catatan demi caatan aku mulai sebagai penanda awal 

kesaksian 

Atas nama kebekuan dendam ingin segera kulunasi apa yang 

kau lontarkan 

Tentang beku engganku yang malas datang menemui dan  

 menghangatkanmu dalam pelukan 

Aku tahu tentang seribu kecewa yang kau pendam pada pasir- 

 pasir kebencian 

Lantas kau tikam nadiku perlahan lewat kecupan yang mematikan 

Tentang rasa cinta.., atau bias hasratmu yang terhampas di lalu 

waktu 

Kini menjelma lidah-lidah api yang merupa, dan meruang pada 

senyampang luka 

Janganlah nanar kau memandangku di saat ini.., sebab telah 

kau luluh lantakkan 

masa laluku dan kau kuburkan bersama tangis dan hasratmu di  

 pelataran itu 

Serambi yang menjadi saksi luka cinta dan bilur-bilur membiru 

sukma 

Telah bersama-sama kita tinggalkan, yang mengubur jasad rindu 

dendam 

menjelma fosil-fosil kesunyian. 

 

Sanggar Tapak Liman, Juni 2019 
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Eka Pradhaning 

 

LELAKI PEMBELAH AWAN 
 

Lihatlah, wajah langit menampak warna kesumba 

Pertanda bentangnya kan merubah perangai menjadi arena 

persabungan 

Tak ada lagi kejujuran yang masih tersimpan di balik kantong 

nadinya 

Sebab segalanya telah terbeli oleh mimpi-mimpi dan lenguh ambisi 

Ia ingin membangun istana pasir di ketepian ombak dan ranting- 

ranting hempasan yang ia punguti tuk jadikan tiang pancangnya, 

lalu dengan  

pongahnya ia menari dan berteriak lantang, “akulah penguasa  

 negeri di atas jiwa-jiwa yang luka!” 

 

Tarianmu kian memabukan raga dan kesadaranmu kian melambung 

dan 

membumbung, bagai mabuk gadung hilang waras tinggalah 

linglung 

Lihatlah, banyak yang turut menanggung resah manakala  

 mabukmu kian menjadi 

langitpun kian pudar warna dari kelam menghitam kini pucat  

 memasi tiada pasti 

Sementara lidah-lidah apimu kian beringas menyemburkan 

bisa hingga wajah langit 

kian meranggas memerah jingga, “akulah penguasa negeri 

mimpi di atas mimpi!” 

 

Kian jauh ia berjalan menuju sesat tak berketepian bersama 

igau dan ocehannya 

Orang-orang pun semakin muak mendengar senandung lagu 

yang semakin parau  
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dinyanyikan dan suaranya semakin meninggalkan nada-nada 

dasarnya 

Namun ia tetap nyanyikan tembang hujatan dan makian pada  

 wajah langit biru  

kala cerah memberi harapan, ia pun lantang berteriak, “akulah  

 lelaki pembelah awan  

sang pemisah langit dari mendung dan hujan!” 

ia terus meracau dan berkicau penuh semangat dan tangan 

kanannya diangkat mengepal 

sedangkan tangan kiri lelaki itu menggeggam butiran-butiran 

obat dari rumah sakit jiwa. 

 

Sanggar Tapak Liman, Mei 2019     
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Eka Pradhaning 

 

PERSABUNGAN BUSA 
 

Engkau berteriak-teriak lantang 

Menyuarakan hati dan pilihanmu 

Melambung hingga ke hampar awan  

Memekik 

Memuja 

Dan kau siap bersabung 

Jika tak sepadan dan sewarna 

Ketika semua reda 

Tinggalah puing-puing luka 

Dan buih-buih yang membusa 

 

Sanggar Tapak Liman Mei 2019 

  

 

Eka Pradhaning, lahir di Magelang 10 Mei 

1971,  Lulusan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta 

(STKW) Surabaya, jurusan Seni Tari. Menulis 

kumpulan puisi pada buku Menari Bersama Hujan 

(2 Adream Publisher Th 2017). Puisi-puisinya yang 

lain juga masuk dalam antologi Penyair Indonesia 

pada judul Puisi Menolak Korupsi 1,2b, 4 

(Komunitas Sastra Surakarta 2013 -2015), Memo Untuk Presiden, Memo 

Untuk Wakil Rakyat, Memo Untuk Teroris (Komunitas Sastra Surakarta 

2013- 2015), Habis Gelap Terbitlah Sajak, Kenduri Puisi Puisi, dll. 

Menulis cerpen dan naskah drama, cerita bersambung yang  berjudul 

“Layung Di Langit Kedu” dimuat di harian Suara Merdeka/Suara Kedu. 

Kini selain menjalani profesinya sebagai pelaku seni juga mengajar Seni 

Budaya di SMA Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang.  

Alamat : Sanggar Tapak Liman, Mejing VII / Jogowisan Rt.20/08, Desa 

Mejing, Kec. Candimulyo,  Kab. Magelang 56191, Hp : 085643955507 
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Puisi-puisi Gilar Kurniawan 

 

SAMAR-SAMAR 
 

Ketika malam, ketika tubuhmu bergetar 

dan menggelinjang akibat dinginnya 

aku masih berdiri di sana, Kekasih 

di depan hatimu yang meriang 

yang batuk-batuk, dan basah akibat air matamu. 

Aku masih ada. Selalu ada 

berdiri sebagai bayangan 

serupa keinginan, serupa harapan. 

Aku kedinginan, aku ingin masuk lalu 

kau buatkan secangkir kopi tanpa puisi dan gula 

sebab, kutahu di dalam bejana-bejana itu 

tidak ada keduanya. 

Kau antipati kepada kata-kata dan diksi 

kau antipati kepada manis dan pemanis 

katamu: di dalam sana hanya ada kepastian 

kepastian untuk menemanimu hingga masa senja. 

Ah, sialnya 

aku masih berdiri, namun bukan sebagai sore 

yang membawamu pada jingga 

aku masih serupa angin, dan embun yang rawan 

hilang ketika terik matamu membakarku 

ketika diammu menjamah tubuhku 

ketika sepimu menjelma aku. 
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Gilar Kurniawan 

 

WASIAT UNTUK KEKASIHKU 
 

Kekasihku, 

bila suatu hari nanti 

harga beras dan bedakmu melonjak setinggi gengsi 

lalu aku tergopoh-gopoh mewujudkannya; 

akankah kau masih meletakkan hatimu padaku? 

 

Kekasihku, 

bila suatu hari nanti air mataku 

membanjiri pipimu karena 

tiba-tiba saja ladangku hangus 

dan aku tak punya apapun selain cinta dan keyakinan; 

masihkah kau bertahan menemaniku berjalan? 

 

Kekasihku, 

bila suatu hari nanti upahku 

tak kunjung dibayar 

sedang wajahmu menagih 

untuk diberi perawatan 

juga bibirmu telah gugur akibat 

gincu yang kau kenakan berasal dari harapan; 

masihkah kau bersedia memberi kecupan? 

Kekasihku, 

bila akhirnya aku renta 

dan tak lagi menghasilkan apa-apa 

untuk mengindahkan kehidupanmu 

dengan perhiasan dunia, 

hanya menghiburmu 

dengan sajak-sajak sederhana, 

lantunan senandung air mata, 
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juga kenangan-kenangan masa muda; 

bersediakah kau merayakan sisa kehidupan 

di kedalaman keriput genggamanku? 

 

Oh, Kekasihku. 
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Gilar Kurniawan 

 

HIKAYAT AIR MATA 
 

Pagi-pagi sebelum embun terbangun 

Langkah kaki sudah berjalan pergi 

Meninggalkan anak istri 

Mencari kehidupan. Menggali harapan. 

 

Asupan matahari adalah bekal dari istri 

Yang dimasaknya dengan harapan 

Dan cita-cita 

Agar pulang membawa nasi. 

// 

Oh, suamiku 

Selamat mulung 

Semoga kau temukan nasib ulung 

Di tumpukan sampah 

Di kerutnya botol-botol jalanan. 

 

Oh, suamiku 

Tolong ketika pulang 

Ceritakan pada anakmu cara berjuang 

Melawan dunia. Merangkai air mata. 

 

Oh, suamiku  

Jangan khawatir dengan doa 

Sebab anak kita pandai melangitkannya 

Anak kita pandai merayu Sang Semesta. 

// 

Panas di simpang jalan Pecinan 

Membakar telapak dan jejaknya 

Sandalku leleh menjadi isakmu 
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Oh, istriku 

Apakah kau menangisi kehidupan? 

// 

Tidak, Suamiku 

Tangisku bukan untuk kehidupan 

Sengaja kulelehkan air mata 

Agar menjadi sepiring bubur untuk buah hati. 

Sudah lama perutnya berdesing 

Tapi, bejana surga kita terlanjur kering. 

// 

Maafkan bapakmu wahai anakku. 

Sebab, ikan nila dan paha ayam 

masih menjadi pengandaian. 

Oh, Tuhan. 

Apakah Kau bersedia menggadai jiwaku? 
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Gilar Kurniawan 

 

MALAM, AKU INGIN MATI 
 

Malam kembali berkelakar 

kali ini ia membawaku 

yang beberapa hari terserang 

batuk darah. Darah penderitaan. 

Kelamnya mulai menari-nari 

angin mengalun damai 

menabrak kulit tubuhku 

gigil aku dibuainya 

lalu kuraih obor di samping bejana 

kubakar tubuhku sendiri 

kurasakan betapa nikmatnya 

menyaksikan dosa yang telah lama kukenakan 

sebagai perhiasan dan kesombongan berjalan 

di atas kulit ibu. 

 

Ibuku ialah tanah 

dan hari ini ia telah mati. 

Ayahku ialah langit 

namun, sama saja: 

Ia terlalu tinggi, bahkan mendekap pun mustahil. 

 

Lalu malam membawaku 

ke dalam kesunyian air mata 

di sana, segala rintihan tentang 

Anak Adam melawan dunia 

dan ingar-bingarnya berhamburan. 

Air mata penolakan 

air mata hinaan 

air mata kesepian 
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pun air mataku sendiri 

ada di sana. 

Tawa ialah cita-cita 

kebahagiaan ialah semoga 

Lalu kehidupan? 

Mungkin tentang keringat. 

 

Kususuri lembab lorongnya 

mencari siapa, menemui apa 

sampai mana, lalu bagaimana? 

Teriakan pecah dari mulutku 

sepinya lorong menggema aku 

“Jalanku!” 

“Jalanku!” 

“Takdirku!” 

 

Tuhan. 

Tarik aku. Aku rindu. 

 

 

Gilar Kurniawan, lelaki kelahiran 98’ yang 

memiliki hobi menulis dan melarikan diri ke atas 

gunung. Lulusan SMK Perhotelan di salah satu 

sekolah swasta di Kota Magelang juga alumni 

Kelas Menulis Media Berkarya yang dimentori 

oleh Oka Rusmini dan Faisal Oddang. Ia telah 

menerbitkan satu buku Kumpulan Puisi yang 

ditulis dari tiga kota di Indonesia, berjudul 

Kelana, dan dua buku Antologi Puisi berjudul Selaksa Doa Untuk Palu 

dan Donggala dan Jatuh, Bangkit Kembali. Akhir kata; Rahayu semesta 

raya! 
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Puisi-puisi Hernadi Sasmoyo Aji 

 

KERETA WAKTU 
 

Pergi. Melesat resap penghantar ruang.  

Suara sang Sais tak terdengar,  

hanya tertulis dalam kitab setebal ibu jari. 

 

Ini kereta waktu yang tak jauh dari fatamorgana mu. 

Tak pernah terhentikan,  

meski semesta kau genggam dalam tenangmu . 

 

Cepat. Gemuruh roda beradu dalam hasrat. 

Singkap gulita kecil di depan mata, 

tak beralih pandang ruangpun menghamba. 

 

Suara gemuruh makin menguat. 

Kereta tak semakin terhentikan, 

jauh melewati ruang dendam dan sesal. 

 

Rumah Sastra Langit Timur, 03/07/19 

Penghabisan bulan Syawal 1440 H 
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Hernadi Sasmoyo Aji 

 

PAGI 
 

Sepi kokok pagi ini 

Lebih terdengar deru motor 

Lalu lalang diterbangkan entah kemana 

 

Urusan berkelit diri 

Atau mengumbar senyum 

Pagiku hilang di dompet kesibukan 

 

Apalagi hanya untuk menjala hikmah 

Pagiku musnah dalam selimut mangu 

Ngungun duduk bersila sendiri 

 

Pagiku kecewa 

Berteman segerombolan hamba  

yang tak lagi menghamba 

 

Rumah Sastra Langit Timur, 04/07/19 
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Hernadi Sasmoyo Aji 

 

ATLAS DAUN 
 

Dari tunas aku dapat menunjukkan sisi utaa 

Karena ia masih kuat digendong sang batang pohon 

Hingga tak terbiarkan mengarah ke sisi lain 

Itulah yang bernama kasih sayang, Nak.. 

 

Dari hijau meluaskan kedewasaan 

Ia dibiarkan melambai  

Memejamkan mata hingga seluruh aroma alam dapat ia rekam  

 dalam lubang hidungnya 

Ah, matahari pagi juga ia rekam dalam canda saling bertanya kabar 

Itulah yang bernama interaksi sosial, anakku.. 

 

Bersama teman cahaya 

Sang daun menjadi mulut untuk memberi makan sang pohon 

Memberi ayoman bagi sang pengembara 

Memberi keindahan bagi sang perekam jejak 

Itulah yang bernama kekuatan sejati, anak lanangku.. 

 

Setelah menguning 

Ia akan membiarkan jatuh 

Menyentuh bumi menyuburkan humus 

Sampai kalian menemukan pekerti 

Itulah yang bernama kematian abadi, mutiara hatiku.. 

 

Rumah Sastra Langit Timur, 04/07/19 
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Hernadi Sasmoyo Aji 

 

DIALOG DALAM MATABATIN 
 

Hunjam jangkar 

Kapalku bersauh dalam matabatin 

Temaram mercusuar bertahan di lelahku 

Dalam kesibukanku mengayuh mengarungi semesta 

 

Ombak dalam riak tenang 

Meninabobokkanku dalam kapal kesetiaan 

Gumam hitung hasil penghias dzikirku 

Dari hari yang sementara berkesudahan 

 

Saatnya ku lepas caping dan kaos kerja 

Jala pun hendak kugulung  

Hingga nanti malam dalam kidungku 

Akan kusambung ikat simpul yang kendor terlepas 

 

Ahh.. kan kujemput segelas teh panas 

Merangkul kesetiaan dalam rasa cinta 

Hingga kan kulamat tegakkan dedoaku 

Dalam rindu badaiku pada Sang Pemilik Ketenangan 

 

Rumah Sastra Langit Timur, 04/07/19 
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Hernadi Sasmoyo Aji 

 

ANATOMI DIRI 
 

Diri terlahir dari sebelum kantuk tiba 

Dari keterjagaan di pinggir gerbang lelap 

Untuk siapa dua manusia asyik bermasyuk khusyuk 

dalam remang cahaya bersama pancara puncak 

seluruh purna gairahnya semesta yang tersimpan di dalam jiwa. 

 

Ini cerita tentang anatomi diriku 

Yakni ketika aku yang berasal dari gumpalan mega 

Memuai cahaya hingga berkembang menjadi penentu 

Untuk memuat cahayaku sendiri 

 

Rumah Sastra Langit Timur, 04/07/19 

 

 

Hernadi Sasmoyo Aji, sering dipanggil Dadik. 
Dalam berkesenian selain menulis puisi dan cerita 
pendek yang hanya percaya diri ditampilkan di 
facebook, juga sering dan pernah terlibat aktif 
penyutradaraan dan pembuatan naskah baik itu 
untuk teater maupun film-film pendek. 
Itu dulu, sekarang lebih sibuk sebagai seorang 
karyawan di HS Toserba, sebuah Toserba di 
kawasan Ponalan Tamanggung Muntilan, meski 

terkadang satu dua kali mencuri waktu untuk menonton pelbagai 
pertunjukan dan proses kreatif teman-teman seniman dan budayawan 
baik itu di Magelang maupun di Yogyakarta. 
Kegiatan lainnya adalah sebagai ketua Lembaga Seni Budaya Muslim 
(Lesbumi) Muntilan dan seorang anggota biasa sebuah forum paseduluran 
Maneges Qudroh, sebuah jamaah maiyah lingkar Magelang yang rutin 
setiap tanggal 17 mengikuti maiyahan bersama Cak Nun dan Kyai Kanjeng 
di TK Alhamdulillah Bantul. Di samping itu dalam dunia pustaka sedang 
merintis mengumpulkan buku guna pendirian perpustakaan dengan nama 

Rumah Sastra Langit Timur. 
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Puisi-puisi Joshua Igho  

 

ETALASE DI TAMAN KOTA 
 

malam menggelincir 

merambatkan kelam dalam 

seseorang tidur di bangku, 

memilin mimpi  

dengan air liurnya 

sementara temannya  

bersandar di tembok  

sambil gemetaran sakauw 

 

pemain biola berdiri 

tak jauh dari tiang lampu 

memainkan lagu-lagu, stambul luka hati 

bagi kekasih yang pergi mengkhianati 

 

sepasang kekasih mengatur 

rencana bunuh diri, setelah 

hubungan mereka tak disetujui 

 

petugas keamanan kota hanya lalu-lalang 

tanpa pernah tahu, ada seribu cemas,  

ada seribu ragu 

 

inikah kota yang telah mati? 

 

2018 
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Joshua Igho  

 

SHALAWAT KIBLAT 
 

/1/ 

di kiblatmu,  

kuukir doa-doa purba 

seperti telah diajarkan 

oleh utusanmu,  

dan para sahabat 

tentang kaum pinggiran 

yang menjadi perhiasan 

para durjana 

tentang air mata  

yang mengental, mengkristal 

setelah semua kesah 

tak lagi dirasakannya 

 

/2/ 

di kiblatmu 

kupandangi wajah teduhmu 

wajah paling rahman nan rahim 

mulutku kelu,  

terkunci oleh setumpuk dosa 

di setiap jejak langkahku 

dengan apakah 'kan kutuang 

segala sesal paling radang 

 

/3/ 

di kiblatmu 

kelak aku akan kembali 

 

2018 
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Joshua Igho  

 

DALAM DZIKIR RINDUKU 
 

dalam dzikir rinduku 

tak henti kuseru namamu 

hingga butir-butir tasbih 

berjatuhan, menghamburkan 

doa-doa ke alamatmu 

dan air mata bercucuran 

menggenangi ruang sepiku 

 

dalam dzikir rinduku 

kubiarkan peluh 

membasahi sekujur tubuh 

sebab sepenuh rengkuh 

hanya milikmu, ya sang teduh 

 

dalam dzikir rinduku 

kusentuh wajahmu 

kugenggam tanganmu 

kudamba kasihmu 

 

dalam dzikir rinduku 

 

2018 
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Joshua Igho  

 

SAKRAMEN PERSEKONGKOLAN 
 

/1/ 

ini dupa, ini air suci 

jubah dan altar telah tersedia 

bagi sakramen persekongkolan 

  

/2/ 

perarakan memasuki ruang sakramen 

aroma dupa menguarkan hawa aneh 

umat duduk tak sadarkan diri 

dalam sihir para pesekongkol 

 

/3/ 

"inilah sakramen persekongkolan 

yang dibangun atas nama kepentingan 

demi memperkaya diri dan kelompok, 

diberkatilah engkau para pesekongkol, 

dan diberkatilah engkau umat  

dalam damai semu" 

 

/4/ 

tiba-tiba udara pengap 

api mulai menyala 

membakar seluruh stasiun televisi 

hujan lebat tak sanggup meredakan 

kobarannya 

dalam ketidaksadarannya,  

umat mulai merangkak, melata, 

memenuhi jalan raya 

menyerbu tiang-tiang listrik 
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mengeratnya sampai habis 

 

/5/ 

keesokan hari 

terbitlah berita di surat kabar 

dan buku-buku 

tentang teori persengkongkolan 

yang dipatahkan sendiri 

oleh para pelakunya 

 

2017 
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Joshua Igho  

 

KOTA TANPA RAGA 
: erwindho hascaryo 

 

menapak kota ini 

aku seperti membaca peta buta 

segala arah berakhir di titik yang sama 

setiap tanda adalah jebakan 

yang menenggalamkanku 

pada puing waktu 

 

kota tanpa raga, 

dihuni banyak mata, tanpa cahaya 

tetatih aku menyusur 

mengikuti sayup angin 

memanggil gelombang 

untuk kembali pulang 

 

 

Joshua Igho, lahir di Magelang, Jawa Tengah. 

Bergiat di kajian sastra dan musikalisasi puisi. 

Karya-karyanya dipublikasikan di sejumlah surat 

kabar antara lain Bali Post, Koran Tempo, 

Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Media 

Indonesia, Majalah Horison,  Kompas, dan 

terangkum di berbagai antologi puisi. Tahun 2018. 

Igho terpilih sebagai salah satu peserta dalam 

Muktamar Sastra. Tahun itu pula dia diundang tampil dalam perhelatan 

internasional, Borobudur Writers and Cultural Festival. Tahun 2019, dia 

menerima beasiswa penuh dari Wikimedia Foundation untuk mengikuti 

Konferensi WikiNusantara. Selain itu, juga terpilih sebagai salah satu 

peserta dalam perhelatan Pertemuan Penyair Nusantara XI Kudus, yang 

dihadiri oleh para sastrawan kawasan Asia Tenggara. 

 



72 

 

Puisi-puisi Nella Nur Murosokhah  

 

GARIS LUKA 

 

Langit dipenuhi awan gelap 

Pun petir ikut menyambar 

Orang-orang nanar dan gemetar 

Tergambar dunia runtuh sekejap 

 

Waktu telah mengubah rasa 

Kenangan hilang begitu saja 

Kata-kata yang menusuk jantung 

Menoreh luka membekas tajam 

 

Aku sadar 

Secuil hati kecil tak lagi bersinar 

Ketika kau lukis dengan bibir 

Pedih menghujam nurani 

 

Bukankah semua orang tahu 

Di mana lidah sampai pada kepekaan 

Kalimat-kalimat tajam bukan alasan mengingatkan 

Sementara kau tak mengerti namanya kerapuhan 

 

Duniaku dunia kata 

Melebur asa menyekat jiwa 

Barangkali kuharus alpa 

Biar tak ada lagi luka 

Meredam bahasa jauhkan suara 

 

Temanggung, 12 November 2018 
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Nella Nur Murosokhah  

 

BUKAN SEKEDAR ALASAN 

 

Ini bukan sebuah alasan 

Pun bukan sebuah keegoisan 

Tempatku bukan di sini 

Sebuah istana berhias emas 

 

Tak perlu parfum untuk penghilang bau badan 

Pun tak perlu baju mewah tuk pembungkus tubuh 

Namun kesucian hatimemancarkan wangi 

Dan anggun oleh senyum manis 

 

Engkau ajari menghargai 

Pun ajari berbagi 

Sedang kuhanya berkeluh kesah 

Setiap kata menyesakkan dada 

Hingga air mata mengalir 

Oleh deras duka 

 

Sungguh engkau tahu 

Jiwa ini ringkih rapuh 

Menyisakan tulang tak bernyawa 

Tenggelam dalam duka 

 

Temanggung, 19 November 2018 
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Nella Nur Murosokhah  

 

MENCINTAI DALAM GELAP 

 

Cahaya tenggelam 

Karam di lautan 

Langitpun hitam melebihi dendam 

Sebab bulan di telan kematian 

 

Harapan seperti sakit yang berkepanjangan 

Sekalipun langit mengubahnya sendiri 

 

Mari mendekat biar kudekap 

Kan kujaga hatimu 

Sebelum angin merebut 

 

Tidakkah kau mengerti 

Pada suatu hari 

Segala kepedihan tak akan ada lagi 

 

Lelakiku 

Ketabahan adalah kau 

Yang rela mencintaiku dalam gelap 

 

Temanggung, 19 November 2018 
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Nella Nur Murosokhah  

 

SABDA HUJAN 

 

Langit dipenuhi gumpalan awan 

Siap menjadikan mendung 

Mencipta hujan 

 

Adakah rindu menggema 

Seperti rintiknya menetes ikhlas 

Entak bermakna atau tidak 

Cintanya tulus menembus kalbu 

 

Aku ingin sepertimu 

Dalam deras 

Mengguyur sekujur tubuh 

 

Aku ingin sepertimu 

Rindunya membuat gigil dalam kegelisahan 

Dan cintanya 

Membasuh gersang tanpa kau pinta 

 

Temanggung, 19 November 2018 
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Nella Nur Murosokhah  

 

BUKAN SEKEDAR PUISI 

 

Hujan sore melunturkan aksara-aksara rindu menjadi puisi 

Semua buram oleh rintik-rintik yang mengembun 

Menyamarkan kaca jendela 

Kuseka lalu ia pergi 

 

Ketika kuharus menuliskan puisi untukmu 

Derasnya ialah imaji yang mengalir 

Pun sunyi menggema di kedalaman batin 

 

Kau bukan sekedar puisi 

Dibaca indah sebab diksi 

Kau adalah keseluruhan makna dan arti 

Yang tercurah dari lubuk hati 

 

Temanggung, 14 November 2018 

 

Nella Nur Murosokhah, lahir di Temanggung 
Jawa Tengah, 18 Februari 1990. Pendidikan 
terakhir Universitas Tidar Magelang jurusan 
Pendidikan  Bahasa dan Sastra Indonesia. Ibu dari 
kedua anak ini, di sela kesibukannya sebagai ibu 
rumah tangga, ia bekerja sebagai guru Bahasa 
Indonesia di SMP Negeri 1 Kandangan. Selain 
sebagai pendidik ia juga sebagai perias. Ia juga 
berkiprah  dan tergabung dalam Komunitas Studi 
Sastra Tiga Gunung Temanggung (KSS3G). Karya-

karyanya kini tergabung diberbagai buku antologi diantaranya Antologi 
Puisi Duka Gaza Duka Kita (2014), Antologi Puisi Progo 3 (2015), 
Ambarawa Seribu Wajah (2016), Duka Pidie (2017), Progo 4 (2017), 
Menyandi Sepi (2017), Perempuan di Ujung Senja (2017, Kepada Hujan 
di Bulan Purnama (2018), Himne Hujan (2018) dan beberapa diantaranya 
termuat disurat kabar lokal. Alamat : Jalan Perintis kemerdekaan, Joho 
RT 05/ RW 02, Temanggung. No. WA : 085643657799, Facebook : Nella 
Widodo, Email : nelamurosokhah@gmail.com 

mailto:nelamurosokhah@gmail.com
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Puisi-puisi Nindito Nugroho 

 

RAMPAK GENDANG* 

 

Rampak gendang bertalu  

Gamelan digelar di tengah padat perkampungan  

Penari jumpalitan  

Tanda irama ritmik  

Tengah merasuk  

Suara cemeti menggeletar  

Saling sahut  

Mata nyalang asap dupa kemnyan  

Teraduk riuh tepukan  

Taburan bunga  

Bocah dalm gendongan nenek  

Memegang balon warna warni  

Bersender pada pembatas arena yang bertuliskan iklan obat 

kuat  

Musik mengalun bertalu 

Menyeret jingkrak kuda lumping  

Yang bernasip nungging. 

 
*) Judul oleh penyunting  
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Nindito Nugroho 

 

SONTROT  
 

Rakyat Adalah Sontrot  

Yang memanjang dari tanah ke pucuk singkong  

Membawa air untuk kehidupan  

Juga ion ion tanah untuk keseimbangan kosmos  

Sel sel birokrasi  

 

Rakyat adalah sontrot  

Yang mutlak harus ada  

Karena ia adalah medium pengusung  

Pada elemen lemen bangunan kekuasaan  

 

Rakyat adalah sontrot  

Pada saatnya  

Dituai umbi  pulen  tahta  

Maka ia hanya benang tak guna  

Begitu saja 

Dilupa  

 

Juli 2019  
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Nindito Nugroho 

 

PETANI SEMPRUL  
 

Di dada lelaki itu ada hamparan ladang tembakau  

Mengepul impian esok  

Segala persoalan akan tunai  pada bunyi lembar daun daun rajangan  

Bertumpuk rigen menunggu pagi berkawan mentari  

Kan kering helainya, kan kosong hutangnya. 

Tanah orang tua yang tergadai  

Kan dijemputnya dengan  gagah  

Bini dan anak perempuannya  

Akan merona dengan dada sintal berkalung emas  

 

Di dada lelaki itu , ada hamparan ladang tembakau  

Angin pagi menyahut nyanyian ayam jantan  

Rintik hujan halaukan segala impian  

Remah daun basah jadi tangis bini dan anaknya  

Tiga musim berulang  

Tembakau semprul pupuskan segala harapan.  

 

Di dada lelaki itu, tetap ada hamparan ladang tembakau  

Tak akan usai ia tebarkan benih benih impian  

 

Juli 2019  
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Nindito Nugroho 

 

DI KELOK TAJAM SUNGAI BERBATU  
 

Di lobang sempit anatar kayu akar dan kayu lapuk 

Sorotnya menikam  

Jiwanya mebara 

Membakar hitam air  

Penuh racun timbal dan merkuri  

Seekor ikan mengapung biru  

Ikan lainnya berenag miring  

Menyengat busuk air pelan mengalir  

Harus bertahan  

Meski sengat kehilangan racun  

Tergerus sampah plastik  

Botok kemasan, sachet makanan 

Bungkus detergen, pampers dan karet kondom  

Menunggu hujan tiba  

Sebelum tersaji pecel lele  

Matanya masih menyala  

Di lorong sempit  

Antara akar dan kayu lapuk  

Menunggu mangsa dengan sengat yang tak lagi beracun  
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Nindito Nugroho 

 

BEKU  
 

Ketika sinyal jadi nyawa  

Hidup tak lagi kenyal pada benturan persoalan  

Semua jadi maya 

Ada dan tiada 

Maya tapi ada  

Ketulusan seperti asap 

Harapan adalah udara 

Yang harus kita pegang dalam maya  

Doa doa dititip pada gelombang  

Dan pada serat optik, kita titip jiwa  

Dalam nomor-nomor digital beku  

 

Juli 2019 

 

Nindito Nugroho, lahir di Malang, tanggal 2 

Januari 1958. Pernah kuliah di Asdrafi Jurusan 

Teater dan Pendidikan  Ketrampilan Kerajinan  di 

UNY Yogyakarta tahun 1985. Dari tahun 1986 

memulai karir sebagai guru seni di SMA 

Muhammadiyah 1 Muntilan hingga pensiun tahun 

2018. Selain mengajar seni budaya, membimbing 

tekskul teater, juga mendidirikan sanggar teater 

Mendut Institute dan giat di Koperasi Sinema Mandiri  (KSM). Karya 

tulisan banyak berupa naskah teater yang juga di produksi dan di 

sutradarai, yaitu: Mbelgedhes (1998), Peron (2002), Arok Dedes (2003), 

Homo Homini Lupus (2003), Megatruh (2003), Simphoni Rumah Kardus 

(2008), Opera Sandal Jepit (2008), Tobong (2017) . Sebetulnya banyak 

naskah tercecer dan lupa judulnya. Puisi puisinya ada di antologi 

Kilometer Nol, Merapi dan Tanah Air Mata. Tinggal di Bojong Mendut 

RT 7/RT 12 Bojong Mendut, bersama istri dan ketiga anak anaknya.  
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Puisi-puisi Rizki Indah Ferina 

 

MENYATU 
 

Perempuan hadir dengan degub tak berirama, menemui kekasih 

hatinya 

Terseok menggapai jubah kekasih 

“Tuan,terimalah kertas ini, hanya ini aku punya.” 

Tiada jawab yang menjelma, kertas terbakar oleh terik api 

keangkuhan 

Bola matanya berkobar tersebab keasingan dalam cinta 

 

Mencoba mencari langit lain, membuat 

Pahatan patung serupa kekasih 

Irama membawanya bernyanyi setiap waktu, berkeliling 

Titik air matanya adalah kemurnian cintanya, meski 

Orang menyangka sekedar air mata 

Oooh, Sang Maha Kekasih, di mana Kekasih? 

Di mana aku dan dia? 

Di mana jiwa lelaki dan perempuan? 

 

Patung mengilhami 

“Ketika lelaki dan perempuan menjadi satu, Akulah yang satu.” 

“Ketika hati dan jiwamu hancur, Akulah yang utuh.” 

Hingga seluruh Aku dan engkau, menjadi satu jiwa. Menyatu 

dalam Sang Kekasih! 

 

Magelang, Juli 2019 
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Rizki Indah Ferina 

 

MENGINTIP KENYATAAN 
 

yang terkulum dalam bibir basahmu 

aku merapal katakata rindu, menggenggam 

mulut izroil 

menyenandungkan nyanyian surga 

persetubuhan yang terjadi kala itu, dengan dombadomba merah 

menggigil  

panas 

 

ada getar dalam dadaku, ketika menuruni 

jalan curam yang kau suguhkan 

aku seperti mega mendung penghantar hujan 

menutupi bumi dengan kegelapan, bergetar 

menangkap fenomena dari layar biru, terbentang luas tiada tepi 

rusak, rakus, tamak. aaah 

semua. Ironi 

rintik hujan kini menjadi banjir di mana-mana 

 

jendela, memecahkan kacanya, diubahnya menjadi papan kayu 

pagar jeruji,  

potret manusia-manusia bumi, terhalang 

kuasa, penguasa, pemodal, uang 

pun sela-sela selangkangan penikmat birahi 

 

aku sirna, lenyap! 

 

110516-----11:00 angkringan, semarang 
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Rizki Indah Ferina 

 

AKHIR HIDUP 
 

pernah hatiku tertinggal di sudut-sudut kota, sunyi 

mengalir dalam tepian kehidupan 

 

pernah jiwa ini, tertinggal dengan penuh nestapa 

dalam tetesan air mata, duka  

bersama ibu yang sedang sekarat 

 

aku basuh dengan cahaya doa, dan 

sinar-sinar harapan 

Tuhanku 

Engkau menjadi tumpuan dan saksi 

di tanah derita, kau ajarkan aku 

Kau cambuk, hancurkan waktu 

 

dengan hatiku, Kau menjelma 

kembang kini mulai bermekaran 

bara maut, aku padamkan 

Kau ganti dengan hujan kasih sayang 

 

kidung surgawi terlantun merdu 

sambut napas dalam keabadian 

 

kini, sukmamu menetap dalam jiwaku 

kembali hidup selaras semesta 

berakhir di tanah ini, pertiwi Indonesia 

 

Magelang, 28 September 2018 
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Rizki Indah Ferina 

 

GEJOLAK 
 
Suatu malam, seorang anak marah karena tak ada ibu di 

rumahnya 
“Ibu... Ibu... Kau di mana? 
Pyaaar! Hingga gelas terpelanting 
Serpihanserpihan kaca itu memutar sebuah kenangan 
Wanita meliukliukkan tubuhnya, menari berlenggaklenggok, 

menghibur 
Terseok hingga terbaring menuju ranjang tidurnya, 

berkerumun 
Dilahapnya mentahmentah tubuh itu 
Dihisap, dimakan payudarapayudara kenyalnya 
Tersedusedu isak tangis anak memadamkan cahaya lilin 
 
Kenapa kau meninggalkan aku? Ibu... 
Ayah telah pergi dengan ustadzah kampung sebelah 
Ustadzah, Bu… 
Ilmunya tinggi, banyak murid dan orangorang menghormatinya 
Sementara aku? Tak dibawanya 
Yang kuingat hanya sholawat yang selalu kaulantunkan kala itu 
Aku merangkainya setiap hari, hingga membentuk sebuah 

harmoni 
Dengan aroma napasmu yang masih lekat mewangi 
 
Baru kali ini aku menangis 
Sakit berharihari, melihat jam hanya nampak wajahmu 
Apakah hidup memang seperti ini? Tiada kasih sayang pada 

anak seperti aku? 
Orang yang dianggap alim pun enggan menerima 
Akankah kau tetap berdiri, Bu? Ketika semua orang meludahi 

rasa rindu 
Sebab derita, ia menjelma batu. Bisu! 
 
Magelang, Juli 2019 
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Rizki Indah Ferina 

 

LURUH 
 

Apakah air itu mampu menjadi mentari? 

Tidak! 

Air tetap air, sejernih apapun  

Sesampai muara samudera dan laut, 

Mustahil mengatur 

Jika yakinmu, keluasan samudera hati dan pikirmu 

Akan semakin sadar terpaut siklusNya 

Bak meneguk arak hingga syaraf akalmu lumpuh tak berarti 

Teguklah ia! Teguklah ia! Teguklah ia! 

Agar dengan hatimu, kau merasa 

Berdamai dengan derita, bersuka cita dalam sengsara 

Kebahagiaan bukan untukku 

Surgapun untuk orang yang Kau  kasihi 

Lantas untukku? Cukup aku memintaMu, seperti cinta Robi’ah 

Dalam busur sang Raja, aku masuk ke dalamnya 

Aku menghamba untuk menemuiMU 

 

Magelang, 10 Juli 2019 

 

 

Rizki Indah Ferina, lahir di Magelang pada 

tanggal 19 Februari 1994. Saat ini domisili di 

Blondo, Mungkid, Magelang. Bisa dihubungi 

melalui 085878800192, 

email : rizki.ferina@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:rizki.ferina@gmail.com
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Puisi-puisi Taufan Andhita Satyadharma 

 

TERJEBAK PRASANGKA 
 

Sesekali rindu itu terlalu sering menyapa 

Datang dan pergi sesukanya 

Tapi tak mengapa asalkan ia bahagia 

Hanya saja aku masih terlalu takut hanyut 

Dalam cinta 

Entah bagaimana aku bercerita tentang kesendirian 

Di saat semua sunyi itu membuatku semakin dekat 

Mengajariku tentang ketulusan 

Tentang makna melihat tanpa pertemuan 

Tentang sebuah rindu tanpa sapa 

Kemana pun aku mencoba berlari 

Tapi aku selalu saja terjebak di ruang ini 

Label kebodohan tertempel di telingaku 

Cap obsesi tak kalah menghiasi prasangka mereka kepada raga 

tak berdaya ini 

Selalu kucoba ‘tuk membagi 

Tanpa pernah ada yang mampu memahami 

Lalu bagaimana bisa mendengar, menemani? 

Apakah aku terjebak dalam prasangkaku sendiri 

Selugu itukah aku? 

Di saat seharusnya kamu sendiri mengerti  

Bagaimana aku mencinta. 

 

22 Mei 2018 
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Taufan Andhita Satyadharma 

 

MEMELUK NAFSU 
 

Aku selalu salah menerka, terutama rindu 

Yang berdiri di altar pengharapan 

Seakan melambaikan tangannya, menyapaku 

 

Aku berjalan perlahan menghampirinya 

Di tengah balutan takut kulewati asa 

Sapaannya membuatku mendayu, menyelimuti kalbu 

 

Tapi kenapa dia hanya berdiri di depan pengharapan? 

Kalau akhirnya hanya menawarkan asa 

Kenapa dia hanya diam, menertawakan rasa? 

Kalau akhirnya hanya akan mengkhianati jiwa. 

 

Kekasih, aku hanya tak mengerti apa itu rindu 

Rindu yang meracuni segala ketidakmengertian 

Tentang asih, tentang hangat, bahkan sayatan oleh kata-kata 

yang terucap 

 

Apa hanya aku yang terlalu dalam memberi makna? 

Atau oleh nafsu-nafsu yang bersekongkol membangun derita di 

balik harap? 

Aku curiga itu semua hanya intuisi bahkan illusi 

 

Bagaimana mungkin aku bisa menaklukan persekongkolan nafsu 

itu 

Jika memeluk mereka adalah cara yang terbaik 

Demi ketercapaian nikmat akan sebuah kemesraan 

Di dalam tajjaliMu, Gusti. 

 

1 November 2018 
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Taufan Andhita Satyadharma 

 

MENGENAL AKU 
 

Sampai matipun tak pernah bisa kucintai aku 

Di saat syarat akan mencinta adalah mengenal 

Kusayat  raga ini ke segala arah 

Kupungut segala lara yang berserak di semesta 

Hanya untuk mengenal aku 

Aku yang berada jauh di relung kalbu 

Yang bersembunyi di balik malakutmu 

 

Namun tak kunjung jua kukenali diriku 

Hingga kudengar dendang kekasihmu 

“Kenalilah aku, maka engkau akan mengenal Tuhanmu!” 

Sejak itu aku hanya tersenyum 

Aku yang bersemayam dalam jasad ini takkan mungkin bisa 

kukenal 

Ia hanya bisa kudengar, tanpa tatap ataupun sapa 

Lantas bagaimana mungkin pula kucintai diriku? 

 

Jika hidup hanyalah sebuah perjalanan pulang 

Aku hanya bisa mengenal cintamu 

Rahman dan Rahim menjadi bekal dalam perjalanan pulangku 

Tak pernah bisa aku menerka bahwa aku mencinta 

Tak bisa aku mengeja ketulusanku dalam mencarimu 

Ketika kelak akhirnya engkau ijinkan aku berjumpa 

Hanya engkau yang berhak menilai 

Apakah kau rasakan cintaku? 

 

24 Juni 2018 
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Taufan Andhita Satyadharma 

 

IBU 
 

dua pertiga malam selalu engkau paksakan sadar  

kokok ayam yang memecah sunyi selalu kau dahului  

mengumpulkan segala daya untuk kau nafkahi  

siap menyambut Sang Malaikat fajar dengan ketidakberdayaan  

 

oh ibu, malaikatku 

segalaku bergantung keridhaanmu  

 

ratapan pilu yang kau sembunyikan dalam bilik sukmamu  

senyum ikhlasmu yang terlukis indah melayang dalam anganku  

mewarnai sunyi kelamnya jalan anakmu menimpa qalbu  

menggoreskan tulisan dalam batin untuk mengajarkan 

kesejatiaan  

 

oh ibu, penuntun hidupku 

naungan rahmatmu, harapanku  

 

lirih suaramu terngiang jelas memecah telingaku  

segala lakumu menitipkan ayat-ayat ketauhidan  

menahan lara yang selalu ingin anakmu teriakkan  

menepikan kesendiriaan yang menjadi teman sejati raganya  

 

oh ibu, penerang gelapku  

cahayaku berawal dari restumu  

 

keringatmu mampu kau sulap menjadi kebahagiaan  

tetes peluhmu kau biarkan menjadi kesetiaanku  

kucuran sayangmu kau berikan tanpa harapan imbalan  

ketulusanmu meluluh-lantahkan segala kedurhakaanku  
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oh ibu, sandaran sukmaku 

keselamatanku buah ampunanmu 

 

wahai para kekasih rahasia Tuhanku sampaikan salamku  

yang tak sempat terucap  

peluk anakmu tak lupa terangkai dalam bait-bait doa 

ibu... ibu... ibu...  

rinduku selalu tersembunyi dan tersimpan hingga aku 

menemukanmu, lagi. 

 

28 November 2015 
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Taufan Andhita Satyadharma 

 

MELEPASKAN IRAMA 
 

Semesta pagi, 

Selalu kita sambut dengan nyanyian 

Entah itu angin, angsa, ataupun pepohonan 

Pertanda awal kehidupan yang akan menghiasi hari itu 

Memberikan keajaibab pada setiap belaiannya 

Kupacu laju melawan sang waktu 

Mengarungi samudera kasih 

Mementaskan percintaan dengan segala keelokannya 

 

Oh, senja 

Matahari pun menyelinap kian rendah 

Mengingatkan keindahan yang bisa berubah menjadi ancaman 

Ketika dunia bayangan mulai mengambil alih 

Lalu memalingkan wajahnya ke para bintang pengasuh kala itu 

Mengarah pada kekosongan ruang yang dingin 

Kegelapan yang terlalu banyak disalahartikan sebagai mimpi buruk 

Padahal di ujung gelap selalu ia tawarkan mimpi indah, bahkan 

keajaiban 

 

Hingga akhirnya malam datang membawa keajaiban 

Dalam skala yang jauh lebih megah 

Langit menjadi tampak lebih hidup 

Sakalipun matahari tak nampak 

Namun, sedikit kehangatan membuat kehadirannya terasa 

 

Kita tak perlu lagi menunggu surya menguak 

Kita tak perlu takut lagi akan gelap 

Kita mesti lepaskan diri dari irama siang dan malam 

Dan tak ada lagi yang lebih menakjubkan di sini 
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Ketika hari demi hari itu selalu ada dia 

Layaknya rumah yang telah ia beri 

Untukku, untukmu, dan untuknya hidup bersama 

 

-26 Februari 2018- 

 

 

Taufan Andhita Satyadharma, seorang yang 

mungkin sedang mengembara untuk mencari jalan 

pulang. Suka tak sengaja menuliskan sesuatu atas 

dasar ketidaktahuan. Dan mungkin mencoba terus 

menanyakannya kepada semesta setiap hari. 

Sedikit aktif di buletin Mocopat Syafaat. Sering 

salah menyangka bahwa aku adalah aku. Tinggal di 

Bumi Prayudan Blok DD no. 3, Mertoyudan, 

Magelang. Kontak: 085643052144 (HP), E-mail: 

topantopin@gmail.com.  

Website: www.ruangrindu39.wordpress. com, pekerjaan: swasta 
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Puisi-puisi Tentrem Lestari 

 

BATU KALI  
 

Adakah yang lampaui ketabahan batu-batu kali?  

Di lempar dari bola api  

lalu seperti dibedebahkan  

bergulung dari hulu ke hilir  

menancap untuk tergerus menjadi  kerikil  

sampai jauh ke muara hancur menjadi pasir  

menemu rumah di pantai anyir  

 

Adakah yang lampaui keteguhan batu-batu kali   

Di pungut dari tangan keriput nenek-nenek tua  

bersenda lupakan getir  

anak cucu yang tak jua  merubah sejarah  

di usung ke kota  

untuk saling berpagut jadi tembok gedung  

tempat para amtenar dan tuan tanah  

mendongeng tentang jamrud khatulistiwa  

yang indah permai  

 

Tak ada  

karena hanya batu kali  

yang keras rela melapuk  

untuk kokoh berpagutan  

 

Juli 2019  
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Tentrem Lestari 

 

MARI KITA DUDUK BERSAMA  
 

Bagaimana kalau sekarang kita mulai duduk bersama  

tak bersilat, tak berdebat  

jumpakan segala mimpi dan perhitungan  

hari depan ribuan pulau, bermil-mil samudra  

dengan elok lokan dan ikan ikan  

 

Lalu lewat secangkir kopi perkerabatan  

kita kan jadikan merkuri, udara busuk, dan dinamit  

menjadi moksa dari hidup kita  

tak usah kau menimbang lagi, kawan  

mari kita berbincang mesra  

lupakan berapa banyak tikungan sudah kita lewati  

dengan pertengkaran dan serapah berkelebatan 

lewat dendang timang nenek moyang  

mata kita yang saling menikam 

akan kembali teduh bertatapan  

lihatlah jarum kecil milikmu dan benang sutra milikku  

akan kawin dan mengikat seluruh anak cucu kita  

yang kan beranak pinak kibarkan bendera kemenangan  

ohio ..hio..hio .. 

teman atau lawan  

jangan ragu lagi mari kita duduk bersama 

 

Juli 2019  
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Tentrem Lestari 

 

MEMO IBU  
(Untuk anak anak lelakiku) 

 

Pada saatnya  

aku akan jadi daun kering yang jatuh melayang  

hijaunya hilang, plasmanya tiada  

tapi jika kau simpan, urat daunnya akan tetap indah di bingkai  

 kenangan  

Pada saatnya  

kau yang dulu mungil dan berlarian  

celotehmu penuhi semua ruangan  

susu coklat, sup, dan remah roti yang berhamburan  

beranjak menuju perjalanan  

kau yang tak lagi gentar, akan menutup pintu rumah  

dan entah kapan akan pulang 

 

Memang saatnya akan tiba, anakku  

kau temu perempuan pinangan  

dan pada gelaknya segala kesahmu akan pudar 

sebagimana kau tenang bersembunyi di ketiakku  

ketika matari sembunyi di kelam, dulu. 

saat itu, duhai lelaki buaianku 

Ibu akan berjaga di langit berteman awan 

 

Juni 2019  
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Tentrem Lestari 

 

RINDU ITU KIAN PEKAT,  

KEKASIHKU  
 

Tak sampai selangkah lagi  

akan kuserahkan bulan biru padamu 

pendarnya akan sampai di dasar telaga   

tempat anak anak bermain sampan bambu 

dan ikan ikan berkecipak  mengintip segala kenangan  

usah berderap gelisah  

usah berdegup harap 

karena tak sampai selangkah lagi  

penantianmu ada pada penghujung  jemari  

dan dua ekor angsa melenggang elok  

akan kita lihat dari jendela kamar kita  

sementara rindu tetap berjaga 

hingga tetiba sua 

 

Juli 2019  
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Tentrem Lestari 

 

JIKA ENGKAU YANG  
RETAKKAN CERMIN 
 

Lalu bayang wajah bopeng kita  

jadi kabur seperti peri peri yang lari menembus kabut kelam  

betapa amboi … dirimu  

langit kelu tak hendak muntahkan hujan  

karena engkau sesungguhnya hanya pantas  

di larung jauh  ke samudra entah  

Lihatlah dengan sepenuh keteguhan  

wajah kita yang robek dan luka  

akan kembali ranum dibalur kasih sayang  

kita tuai saja butir demi butir biji kesadaran  

agar rekat sudah segala cedera  
 

Juli 2019  
 

Tentrem Lestari, lahir di Magelang, tanggal  5 
Juli 1968. Lahir dari keluarga yang mayoritas jadi 
guru, jadi ketika memilih profesi jadi guru, 
sebetulnya serasa tidak mengubah sejarah keluarga 
dan merasa benear benar tulen sebagai perempuan 
plat AA. Karena dari lahir hingga kini tercatat terus 
sebagai penduduk Magelang. Studi di IKIP 
Semarang jurusan Biologi dan pasca sarjana 
Biosains UGM. Biologi dan seni baginya seperti 

dua keping mata uang, harus ada di kedua sisi. Dua bidang yang sama-
sama dicintai.  Selain mengajar biologi, juga mengajar teater dan 
sinematografi. Karya-karyanya antar lain berupa naskah teater, puisi, dan 
film. Naskah teater: Balada Sumarah (monolog tahun 2004, pemenang 10 
karya terbaik nasional), Layung Sore (juara 1 naskah sandiwara bahasa 
Jawa, Provinsi Jawa Tengah tahun 2008), Di Bawah Lampu Merkuri 
(2004), Rembulan di Pucuk Duri Randu (2008), Jalan Pintas (2008), 
Pintu-pintu Tan Ayu (2008), Patung Pahlawan (2014). Karya film: Dudu 
Prahu Dluwang (juara 2 Festival Film Jawa Tengah tahun 2016), Hari ini 
Jono tidak Sekolah ( 2009). Pusi-puisi karyanya ada pada antologi Tanah 
Air Cinta dan Kilometer Nol. Tinggal di Bojong Mendut RT. 7 RW. 12 
Mendut Mungkid Magelang bersama suami dan tiga anak laki-laki.  
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Puisi-puisi Whelly Sukis Moro KM 

 

AURA 
  

yang  kutanam dalam berbunga, kalau berbuah bagi siapa saja 

usah sungkan saat menuai, syukur sedekah ramai-ramai 

bagian ranum jangan hibahkan, pilih yang segar penggugah 

onak  

 

 dupa... dari bebatuan bukit tiram, pemangku moyang  

 kebangsaan 

walaupun Ganda-Oksigen mencemar ruang remaja 

dihalau pun setiap ganti nuansa disertai Kehilangan 

 

sesaji dan persembahan cara-lama memicu kelahiran mode 

baru 

alih alih melayani pesanan kuncup bakal buah sekaligus ditebas 

ujungnya patah habis untung jauh barakah 

 

emosi bersimahalela hingga bersekutu menafikan budi dan  

      martabat insani 

wabah perjanjian menjadi alasan mencari cacat di muka  

 potret diri 

tergiur prosesi zaman 

sedang jampi-jampi menyambang aura pribadi yang gamang. 

 

2012 
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Whelly Sukis Moro KM 

 

MAHKAMAH   
  

ada makna palu diketok, ‘ alah atau mengalah’ 

kabar angin menebar kebenaran di ujung tahta sekitar 

pesakitan 

ransum sarapan basi udara lembab dan tabir kusut jarang 

dicuci 

 kelam merasuk nadi  kecamuk kelekatu cicak kupu menjadi-

jadi 

demikian mesti dihormati meski hujat-berjurus bantah-berkiat 

sekalian 

mantra deras menggetar bumi 

cakrawala terang di sana mengawal mentari dengan dulum  

 maupun emosi 

laksana bola api lepas kendali 

habislah daya dari ujung kaki hingga kepala ketika hukum   

 beranak seteru 

pecundang pun kurang nyaman mendapat pilihan terbaik  

tak mudah membongkar kristal-rasa tak bersalah 

adanya ragu melangkah akan pun bebas tanpa syarat. 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Whelly Sukis Moro KM 

 

RAKYAT 
 

tak seorang pun ingin khianat andaikan pemimpin genggam 

amanat 

bertindak sekata dengan hati sembah patuh seisi alam 

jangan demam podium  karena menyulut lidah api justru 

menghalau 

penyanjung terbirit lari bahkan sembunyi di balik batu sampai  

 kentongan berbunyi 

tak akan urung jago bertarung  kendati putung kedua taji 

halaman rumah rakyat pepohonan tumbang satu demi satu 

sampai  

sang majikan lepas baju bergabung atas nama daulat ratu adil 

ada gelombang mendesak damai berkebangsaan bahwasannya  

 slogan-slogan 

perjuangan  adalah kodrat semesta antara darah  harta dan jiwa 

bertanyalah untuk bertanya ...gugatan niscaya habis kecuali 

satu: 

bersihkan kembali Dwi Warna dan tancapkan dalam  dada 

sampai  berkibar-kibar 

mengungkap kilau masa depan seperti sandi pahlawan 

jangankan  kenyang berperut perendut bisa nyenyak tidur saja  

 tujuan sampai 

tidakkah para pemimpin telah mengajari indahnya mimpi? 

 

2013 
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Whelly Sukis Moro KM 

 

PEMULUNG TUA 
 

sehari-hari menapak, mencari...  

belok kanan belok kiri kalau-kalau ada rongsokan 

tengok atas tengok bawah  hadapi sampah dapur bergunduk tinggi 

ke samping kiranya yang muda-muda duluan mangkal 

meraup afval-aji bernilai jual tinggi 

yang tersisa bekas, ampas dan limbah  insani yang tak laku lagi 

pemulung tua dirundung menung di antara parkir dan toilet umum 

“oh sampah”, desahnya “ bolak balik jadi masalah” sejenak tak 

terjamah 

jadinya  berlimpah ruah 

sampah.... sekali usung sisa segunung... dan tersentaklah ia 

bangkit tiba-tiba 

seolah menemukan kembali keyakinannya bahwa sekarung 

demi sekarung 

pada saatnya akan rampung 

seperti rezeki, semakin dekat Tuhan Memberi hingga raga renta  

 bahwa orang tua lazim berabai untung 

berbenah buat muamalah karena percaya berkah  melampaui 

untung. 

 

2013 
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Whelly Sukis Moro KM 

 

VONIS 
 

akulah terdakwa diganjar vonis “Penyair Lacur” 

akulah terdakwa yang berani interupsi 

“Sebentar, berikan aku kesempatan bertutur jujur!” 

anak-anakku setelah lulus sekolah mandirilah, mengabdi bukan  

 untuk penguasa 

karena negara sudah kaya derma-baktikan ilmumu kepada 

bangsa setanah air 

peluh darahmu haknya kaum dhuafa 

karena jati diri dan kebutuhan mereka lebih nyata 

mahakridamu di atas martabat  ibu keluarga dan tetangga 

 

akulah Penyair Lacur, sang pengekang 

pantang kais rezeki  ke negeri orang... begitupun makmur  

 bertandu hutang 

arahkan pandangmu dan kiblatkan hatimu menjalin 

keseksamaan menjelang 

Pengadilan yang sesungguhnya 

mungkin akulah narapidana pertama yang terambing di pintu  

 surga dan neraka 

tegarlah , jangan ragu dan malu anak-anakku  

tidak perlu ganti nama 

 

 

Whelly Sukis Moro KM, di kelompok 

belajarnya saat remaja ia dijuluki “Anak Mentari” 

karena sang ibu acap berkisah kepada tetangga 

bahwa melahirkan anak pertamanya ini tepat 

pukul 12.00 Wib. Natalnya di sebuah dusun di 

Mungkid pada 16 Pebruari 1959. 

Oleh ayahnya disematkan nama Whelly Sukis 
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Moro. Karena masa balita diasuh keluarga besar Bani Munir Yogyakarta 

hingga berusia 6 tahun, di belakang namanya ditasbih nisbat KM—

Kusumadi  Munir. Dikembalikan ke pangkuan orangtua di Muntilan 

bersamaan dengan peristiwa G 30 S PKI dan ia disekolahkan di MWB 

Jumbleng Tamanagung Muntilan.  

Selanjutnya SMP Negeri Blabak 1974; SMK Magelang 1977; FT UII 

Yogyakarta 1986  sekaligus Fisipol 1992. Berkeluarga dengan seorang 

gadis asal Sleman, dikaruniai 4 orang putra-putri. Menulis puisi berawal 

dari hoby dan termotivasi oleh nilai bahasa Indonesianya tinggi dan sering 

ditugasi berdeklamasi. Pernah bergabung di KPMM yang diwadahi 

Monitor RSPD Kabupaten Magelang 1979-1987. Sebagai wirausahawan 

yang belum beruntung mencoba menjalin bakat sastranya melalui 

silaturahmi karsa dan talenta. Tinggal di Jetak II 02/05 Mungkid 

Magelang 56551 Indonesia. 
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