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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 pertunjukan dan pameran, serta 
pelestarian seni. 

Oleh sebab itu, TBJT memiliki peran fungsional yang 
berkaitan dengan pembinaan, perlindungan, pengembangan, 
dan pemanfaatan untuk segala bentuk produksi, dokumentasi-
informasi, dan apresiasi seni, sehingga keberadaannya 
diharapkan mampu menjadi “ujung tombak” sekaligus “penjaga 
gawang” bagi pemajuan kebudayaan, sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Untuk memenuhi peran fungsionalnya tersebut, maka 
TBJT memosisikan diri sebagai stimulator, dinamisator, dan 
fasilitator untuk kehidupan berkesenian yang ada, tumbuh dan 
berkembang di Jawa Tengah, salah satunya melalui program 
kegiatan bertajuk Panggung Sastra Jawa Tengah yang secara 
rutin telah dilakukan 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”), serta esai sastra (seri “Wacana”). Dan 
kali ini, TBJT menyelenggarakan kegiatan Panggung Sastra 
Jawa Tengah seri “Pendhapa #26” dengan label 13 Perempuan 
Menanak Sajak.  

Pelabelan 13 Perempuan Menanak Sajak dalam buku 
antologi puisi ini dipilih semata-mata untuk memberikan 
pemaknaan bahwa perkara kepenulisan puisi (sajak) tidaklah 
menjadi dominasi para penyair laki-laki, meskipun tak dapat 
dimungkiri keberadaan kaum laki-laki sebagai penyair jauh 
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lebih banyak. Dalam konteks ini, eksistensi perempuan tidak 
lagi dipahami dalam peran domestik saja, melainkan juga 
kesejajarannya dalam berkiprah di dalam masyarakat dan 
kehidupan, antara lain, melalui dunia sastra. 

Harus diakui, bahwa keberadaan perempuan dalam dunia 
kesusasteraan Indonesia (modern) pun telah ada jauh sebelum 
era milenial sekarang ini, sekadar menyebut beberapa nama 
saja, misalnya, Selasih atau Seleguri, Maria Amin (periode 
sebelum kemerdekaan), Walujati, S. Rukiah (sekitar tahun 
1950-an), N.H. Dini, Titie Said, Mira W, Marga T, La Rose, Diah 
Hadaning (tahun 1970-an), Dorothea Rosa Herliany, Abidah El 
Khalieqy, Oka Rusmini, Laksmi Pamuntjak, Ayu Utami, Dewi 
Lestari, Djenar mahesa Ayu (periode tahun 1980-an sampai 
dengan 1990-an).  

Dalam dunia perpuisian sebagaimana tersaji di dalam 
buku antologi puisi ini, ketiga belas perempuan penyair yang 
terpilih dan terlibat (Brehita Wijaya, Evita Erasari, Himas Nur, 
Ika Permata Hati, Indri Yuswandari, Mutia Senja, Na Dhien 
Kristy, Nashita Zayn, Pipiek Isfianti, Retno Rengganis, Rizka 
Nur Laily Muallifa, Seruni Unie, Thea Arnaiz Le) mencoba 
menunjukkan eksistensi mereka. Ada 78 karya puisi yang layak 
untuk diapresiasi. Kita bisa menyimak beragam tema, pesan 
dan gaya penulisan yang berusaha mereka tawarkan. 

Setidaknya kita bisa menikmati buah pikiran dan 
perasaan ketiga belas perempuan penyair tersebut dalam 
kristalisasi kontemplatif dan sublim dengan nuansa yang 
beragam. Barangkali bagi mereka, puisi atau sajak ibarat nasi, 
kata-kata adalah beras, dan kemampuan kreatif, serta estetik 
literer sebagai bumbu penyedapnya. Mereka “menanak” 
(bahasa Jawa), memasaknya untuk menjadi sajian yang unik 
dan original. Karenanya, imaji dan diksi “menanak sajak” 
mengandung maksud bahwa yang diolah dan disajikan oleh 
para perempuan penyair ini dapat memberikan nutrisi yang 
bergizi dalam kehidupan yang sesungguhnya. 

Tentu saja pelaksanaan Panggung Sastra Jawa Tengah 
seri Pendhapa #26 berlabel 13 Perempuan Menanak Sajak ini 
tidak mungkin dapat terrealisasi tanpa bantuan berbagai pihak. 
Oleh sebab itu, sudah selayaknyalah kami mengucapkan terima 
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kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para penyair yang 
terlibat, pun kepada Dewi Candraningrum (aktivis lingkungan 
dan feminisme, pernah menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal 
Perempuan, serta pengelola komunitas Jejer Wadon) dan 
Setyaningsih (esais) yang telah berkenan memberikan catatan 
spesialnya. 

Harapan kami, semoga diksi angka “13” yang menjadi 
bagian dari judul buku antologi puisi ini bukanlah sebuah angka 
sial dan menakutkan sebagaimana yang selama ini kita pahami, 
melainkan menjadi angka sakral dan monumental yang 
menandai jejak kreatif literer atas eksistesi ketiga belas 
perempuan penyair beserta karya-karya mereka. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi bagian dari 
sejarah pertumbuhkembangan, sekaligus memperkaya 
khazanah dunia pustaka 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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Catatan I 

 

Perempuan yang Mengantarkan 

 
Oleh Dewi Candraningrum*) 

 
 
 
 

Di tahun 1960-an beberapa perempuan baik filsuf, 
penyair, dan pemikir banyak dilahirkan dalam gerakan yang 
menentang dan menantang nilai-nilai tradisional yang dinilai 
meminggirkan perempuan. Bahkan sebelum abad 19, 
perempuan tidak boleh menulis. Jika ia menulis, maka biasanya 
ia memberi nama ayahnya untuk buah karyanya, seperti tulisan 
pertama Kartini yang diberi nama pengarang ayahnya. Tidak 
hanya dalam dunia menulis, bahkan dalam dunia seni rupa. 
Maka dari itu, dengan dibukanya kran pendidikan untuk 
perempuan ningrat kala itu dari pemerintah kolonial dalam 
format politik etis, maka tuntutan kesetaraan mulai tumbuh. 

Di tahun 1856 Elizabeth Barret Browning 
mempublikasikan Aurora Leigh yang kemudian menjadi hinaan 
publik kala itu. Salah satu yang paling sarkas adalah dari 
Romney Leigh yang merendahkan para perempuan penulis kala 
itu: 

 

Therefore, this same world 

Uncomprehended by you must remain 

Uninfluenced by you. Women as you are, 

Mere women, personal and passionate, 

You give us doting mothers, and chaste wives. 

Sublime Madonnas, and enduring saints! 

We get no Christ from you,—and verily 

We shall not get a poet, in my mind. 
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Pernyataan yang seksis dan bias dengan sarkasmenya 
tersebut justru memecut para perempuan yang baru-baru saja 
dapat menulis kala itu untuk saling memperkuat persaudaraan 
dan kesadaraan atas kesetaraan bahkan sampai dengan 100 
tahun kemudian. Sampai dengan 1960 dan 1970-an lah 
kemudian gerakan itu mendapatkan julukan etimologisnya dan 
memperjuangkan hak-hak sipilnya. Hak menulis! 

Aliran filsafat dan ideologi gerakan keadilan dan 
kesetaraan ini kemudian akrab dikenal sebagai feminisme 
secara etimologis. Para penyair perempuan telah memulai 
bahkan sebelumnya sebagai bentuk gerakan sosial melawan 
ketidakadilan, seperti misalnya Emily Dickinson. Di era 
sekarang, feminisme tidak hanya mengandung makna positif 
tetapi juga negatif—karena mendapat stigma dan prasangka 
buruk tentang kebebasan perempuan. Padahal kebebasan 
perempuan yang sekarang ada adalah oleh-oleh para pendahulu 
yang berat diperjuangkan. Pejuang pers perempuan pertama 
Indonesia seperti SK Trimurti bahkan harus mendekam dalam 
penjara hanya demi kebebasan menulis. Era sekarang justru 
menjadi saksi bagaimana sebuah generasi tertentu justru takut 
pada kebebasan. 

Pertanyaannya kemudian adalah apakah sebenarnya 
karya feminis itu? Apakah harus ditulis oleh perempuan? 
Apakah harus tentang perempuan? Apakah isinya? Apakah ia 
melulu tentang tubuh? Atau tentang rumah? Banyak sekali 
pertanyaan perihal tersebut. 

Tetapi yang jelas bahwa ia memiliki hubungan yang intim 
dengan naskah politik gerakan keadilan dan kesetaraan. 
Dinamika dan perdebatan dalam wacana ini bahkan masih 
bertumbuh sampai dengan sekarang. 

Dakwaan bahwa puisi perempuan feminis adalah puisi 
cabul juga banyak beredar saat ini. Padahal jika dirunut dari 
antropologi dan sosiologi kebahasaan, mengapa perempuan 
menarasikan darah menstruasinya atau bagaimana darah nifas 
tumpah untuk sebuah nyawa—adalah karena perempuan amat 
dekat dengan tubuhnya. Via tubuhnya perempuan melahirkan 
hidup. Via alat seksualnya perempuan menyuburkan 
kehidupan. 
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Tak banyak perempuan menduduki tempat penting 
dalam sejarah sastra Nusantara bahkan dunia. Kumpulan puisi 
ini merupakan benih dari banyak benih yang ditabur dan 
disemai sebelumnya. Mereka adalah harapan atas kesadaran 
dan realisasi diri sang perempuan, setidaknya. Karena jika 
seorang perempuan menulis tentang dirinya, sejatinya ia telah 
mengantarkan naskah peradaban untuk perempuan pada 
umumnya. (*) 

 

 
 

Dewi Candraningrum, lahir di Boyolali, 12 
September 1975 adalah seorang dosen, aktivis 
perempuan dan seniman, menyelesaikan studinya 
S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
meraih gelar master di Monash University 
(Australia), dan gelar doktor di Universitaet 
Muenster (Jerman). 
Ia pernah menjadi pemimpin redaksi Jurnal 
Perempuan (2014-2016), Editorial Board di IJIS 
(International Journal of Indonesian Studies), 
dan mengelola Jejer Wadon, sebuah komunitas 
yang  fokus pada isu-isu perempuan (sejak tahun 

2012). 
Selain menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, ia 

pun suka melukis dan menulis. Ia pernah berpameran bersama anaknya di 
Balai Soedjatmoko (Solo, Agustus 2013), pameran tunggal Sketsa Arang 
(2014), pameran tunggal di Sangkring Art Project Yogyakarta (2015), 
pameran tunggal Dokumen Rahim di Joglo Celong Salatiga (2016). 
Sedangkan karya-karya tulisnya, antara lain, Mainstreaming Gender 
Through Postcolonial Muslim Women Writers (Berlin: Lit Verlag, 2008), 
Swara Perempuan: Narasi Kekerasan Berbasis Gender --Tongue of 
Women: Narratives of Gender Based Violence (Surakarta, SPEK-HAM, 
2010), Negotiating Women’s Veiling: Politics and Sexuality in 
Contemporary Indonesia (Paris EHESS: IRASEC, 2013), dan lain-lain 
(sumber: https://id.m.wikipedia.org). 

Kini, ia tinggal di Jejer Wadon Studio, Gonowelang 4/2 Ngaru-
aru, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah 57373 (Timur Masjid Al Huda). 
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Catatan II 

 

Kemuraman 

 

Oleh Setyaningsih 

 

 

 

 

Menjadi perempuan, sepertinya itulah yang paling kuat 

mengikat puisi-puisi dalam buku antologi 13 Perempuan 

Menanak Sajak, meski secara tema tidak ada semacam 

kesamaan menyatukan. Namun, tiga belas penyair perempuan, 

entah dalam ketidaksadaran kultural atau bentukan sosialnya, 

memiliki suatu nuansa emosional kebahasaan yang sama: 

kemuraman. Kemuraman tentang apa, tentu bisa tentang 

keluarga, asmara, rasa bertuhan, (perjalanan) menjadi 

perempuan, kelajangan, sampai dilema menghadapi dunia 

serba teknologis. 

Jika kita percaya bahwa (bahasa) kekerasan dan 

kelembutan telah menjadi hal primordial dalam masyarakat 

yang berarti siapa pun sah menggunakan, perempuan-

perempuan dalam antologi ini seperti memilih kemuraman 

sebagai bahasa puitik keperempuanan mereka. Menjadi keras 

atau lembut memang suatu pilihan sadar meski mereka 

mungkin sadar juga membawa beban kultural riwayat 

perempuan untuk selalu anteng, menerima, atau tidak 
berontak. 

Di sepanjang halaman antologi ini, kita akan bisa 

menemukan diksi-diksi puitik keperempuanan yang berkesan 

selalu muram dan sedih, seperti pupus, muram, larung, 

kesepian, masa lalu, reruntuhan, kesendirian, ingatan, 

kenangan, air mata, ketidakpastian, takdir, luka, kerinduan, 
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perpisahan. Juga, selalu ada “kita” sebagai penanda 

kebersamaan, tapi secara mafhum memetaforakan 

keterpisahan, jarak, keterputusan, dan kegagalan bersama.  

Di antara sederet kemuraman itu, kenangan sepertinya 

menduduki peringkat kemuraman puncak. Dalam kehidupan 

personal seseorang, kenangan melulu memuat kesedihan dan 

inilah yang membuatnya menjadi diksi menciptakan nuansa 

puitik kemuraman. Kita bisa cerap puisi “Saat Kita Putus Nanti” 

milik Himas Nur, saat kita putus nanti, jangan ingatkan aku/ 

perihal remah percakapan dan bisik mimpi kita/ lagu folk 

indie dan gumam puisi kita/ gugur awan dan kidung hujan di 

dada kita/ saat kita putus nanti, tak kan kuingatkan kau/ 

perihal debur dan waktu yang berjalan teratur/ doa dan dosa 

yang mengabur/ jejak jarak dan jejak napas yang melebur/ 

saat kita putus nanti, biarkan ingatan tetap menjalani 

takdirnya/ yang paling purba; menyembunyikan/ kenangan/ 

sebab ingatan ialah candu/ yang [moga] luluh seiring lalu 
waktu. 

Lanjut dengan puisi Indri Yuswandari berjudul “Sore 

Berbatu”, Engkau melihatku saat sore/ Antara ada dan tiada/ 

Benar wajahku/ Dari jelmaan angan/ Kenangan rapuh nan 

jauh/ Inilah hela napasku/ Kau lelap dalam letih/ Perjalanan 

ke ujung bukit/ Jalan sunyi berbatu/ Memandang senyap 

senja/ Rindu takkan pupus/ Aku tetap ada/ Pada hatiku yang 

basah/ Airmata sepi waktu/ Lampus segala tanda/ Tapi 
bukan tentang kalah/ Engkau menjelma batu.  

Kita sebenarnya tidak terlalu ditampakkan pada 

peristiwa, kondisi zaman, ataupun penanda waktu yang 

menunjukkan kesedihan atau keterpurukan yang begitu 

muram. Diksi-diksi secara mandiri telah memuat kemuraman. 

Afrizal Malna (2000) pernah melihat gejala kemuraman di 

puisi-puisi penyair Indonesia sebagai efek dari struktur 

pengasingan yang berlangsung dalam wacana kolonial yang 

tidak harus selalu berkait dengan konteks ke kekuasaan 

kolonial yang pernah bercokol. Pengasingan memiliki daya 
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untuk terus berlangsung di sekitar kita dan menjadi hal khusus 

yang kita tidak mudah meninggalkannya.   

Di puisi “Hadiah Ibu” milik Rizka Nur Laily misalnya, kita 

mendapati kemuraman yang lebih berkonteks meski nuansa 

kebahasaan Rizka lebih terkesan satire dan nyindir. 

Kemuraman Rizka lahir dari kelatahan berkeluarga di tengah 

kedigdayaan perayaan benda dan peristiwa urban. Di hadapan 

penggorengan, ibu-ibu sibuk/ membolak-balik ponsel yang 

tenggelam/ timbul di antara deru minyak goreng/ yang 

dioplos/ entah oleh siapa di tahun kehidupan yang mana/ : 

Anakku memberi hadiah lipstick dan eye shadow/ : Anakku 

memberi cucu yang lucu/ : Kalau anakku memberiku mantu 

yang ethes dan luwes di dapur/ : Anakku sih cukup 

mengajakku liburan ke Swiss/ : Anakku cumlaude dan akan 

segera S2 di Universitas Instan/ lalu S3 entah di mana. Cita-

citanya jadi ahli yang cupet saja./ Ibuku sendirian di 

pembaringan/ : Anakku memberiku sepi yang setiap hari 
kunikmati sebagai sarapan pagi. 

Puisi tiga belas perempuan telah memilih mengajukan 

diri secara tidak frontal. Sering kekuatan perempuan hadir 

karena kemampuannya adaptif sekaligus kreatif menghadapi 

keadaan. Tidak beruntungnya, hal ini sering dianggap sebagai 

ketertindasan atau ketidakberdayaan. Bagi perempuan, 

mengajukan segenap perasaan untuk merasa resah bahwa ada 

sesuatu tidak beres adalah bagian dari keterlibatan atau 

pertanggungjawaban sosial. Perjuangan tidak selalu dibuktikan 

oleh perlawanan yang berwujud fisik.  

Berbahasa dan berpuisi secara muram juga cara lain 

untuk berupaya sekaligus bersuara sebagai perempuan. Kita 

mengingat apa yang pernah dibabarkan dengan apik oleh 

Octavio Paz (2010) bersastra di Barat, terutama abad 

pertengahan, adalah pekerjaan minoritas. Penyair, kritikus, dan 

novelis memberontak dan meresahkan kemapanan. Buku-buku 

diterbitkan untuk banyak orang dengan situasi serba sulit, 

bukan untuk tujuan konsumtif. Kita terus merayakannya 
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sampai hari di saat ini. Masih ada yang membaca puisi karena 

banyak penulis puisi.  

Selamat para perempuan! 

 

 

 
Setyaningsih, tinggal di Boyolali. Menjalani 

keseharian sebagai penulis esai, resensi, dan cerita 

anak. Setya sinau di Bilik Literasi Solo sejak 2012. 

Tulisan-tulisan pernah njedul di Radar Surabaya, 

Joglosemar, Solopos, Koran Tempo, Kompas, 

Republika, Basis, dan majalah Tempo. Buku 

kumpulan esai pernah terbit berjudul Melulu 
Buku (2015) dan Bermula Buku, Berakhir Telepon 

(2016). Menggarap buku cerita anak berjudul 

Wangi dari Rumah Mbah Surti (2017) dan Koki 

Petualang dari Desa Orke (2018). Setya bisa disapa di email 

langit_abjad@yahoo.com. 
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Puisi-puisi Brehita Wijaya 
 
 

sepotong roti dan khotbah 
 
 
 
aku ingin membuat roti ketika angin enggan menyelinap di 

rambut 
 
doa-doa telah terjual 
luruh pada mimpi-mimpi yang tegak lurus ke angkasa 
kami tak mengerti, mengapa mereka hendak menjual agama 

kami 
 
orang-orang berlari dengan suara lantang ke udara 
burung-burung mati di dalamnya 
tak seorang pun dapat menghentikan 
 
itulah mengapa kami ingin membuat roti 
mendengarkan khotbah mereka dan melemparkannya 
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Brehita Wijaya 
 
 

di pabrik gula tua, arloji berlari 
 
 
 
menjumpai pabrik gula tua 
yang datang dan bergegas pergi 
dinding yang tak pernah menipu 
tanah yang menyimpan jejak langkahmu 
dan juga meredam suaramu pada besi tua yang sekarat 
 
sejarah telah melampui kepalamu 
arloji seutuhnya berlari  
bergerak meninggalkan  
ketika orang-orang sibuk membuat foto masa depan 
dan bergegas menjadi masa lalu 
 
orang-orang datang dan pergi  
lalu kamu menyapaku 
seperti tak ada apa-apa 
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Brehita Wijaya 
 
 

tak ada yang purba,  
kita yang terkubur 
: patiayam 
 
 
 
mata yang terjaga semalam 
menerawang ke dalam ceruk tulangmu 
di Patiayam kita membayangkan gajah-gajah berlarian di laut 
lalu ikan-ikan enggan tinggal di puisiku 
memillih bersembunyi di gunung purba 
 
mereka hendak menertawakan imajinasi kita 
segalanya tampak seperti reruntuhan masa lalu yang panjang 
enggan pulang ketika maghrib tiba 
lalu menyambut kepergian setiap esoknya 
 
di Patiayam, 
tak ada yang purba 
kita yang telah terkubur 
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Brehita Wijaya 
 
 

musim di dadaku 
 
 
 
setiap pagi aku bangun dengan mata yang menatap matahari 
membawa mimpi semalam pada lengkungnya 
 
ia tak pernah bisa hanya mampir 
selalu ada yang digambar di langit 
juga bibirnya yang hangat 
 
benih tumbuh di jantung hatiku 
memanen musim di dadaku 
menunggu daun kering berjatuhan 
dan benih-benih berhamburan lagi tak tentu arah 
 
setiap pagi aku bangun dengan mata yang menatap matahari 
mimpi-mimpi telah dikemasi 
mengembara pada lengkung sinarnya 
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Brehita Wijaya 
  
 

udara yang abu-abu 
 
 
 
kota ini begitu sesak 
aku berjalan menyusuri trotoar 
udaranya berwarna abu-abu 
aku membayangkan rambutku berwarna pelangi tergambar di 

udara 
beberapa teman menanam celosia di punggungku juga kepalaku 
mereka tumbuh rimbun di dadaku 
 
kadangkala aku menjumpai malam semakin lekas 
kerinduan yang memutih 
suara-suara semakin riuh menyanyikan keheningan 
keheningan dan kesendirian adalah saudara kembar 
seperti mata pisau yang diam-diam akan membunuhmu 
 
kota ini semakin sesak 
aku semakin menggali kerinduan di udaranya yang abu-abu 
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Brehita Wijaya 
 
 

kisah paling sedih  
di pintu belakang 
 
 
 
tubuhmu pelan-pelan terbelah 
membentuk kelokan kecil di ujung bibir 
kamu melakukannya lagi 
menjejali kepala kami dengan kesucianmu di dahimu 
satu dua tubuh hendak kau telanjangi 
meramal masa depan 
seolah-olah kami tak kan melewatinya 
 
haruskah kami berjejer di hadapanmu? 
sementara kamu diam-diam menulis kisah paling sedih di pintu 

belakang 
 
 
 
 

Brehita Wijaya, lahir di Karanganyar 1 Maret 
1989. Pernah kuliah di Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa (kini FIB) UNS. Saat ini tinggal di Semarang. 
Menulis sejak masih kuliah. Karya-karyanya 
termuat dalam berbagai antologi bersama Redi 
Lawu, Beternak Penyair, Puisi Absolut, Pendhapa 
4, Antologi Penyair Antar Kota, Penikmat Kata, 
Secangkir Kopi dan Puisi, Kursi yang Malas 
Menunggu, Puisi Menolak Korupsi, dll. Email 
bhre_wijaya89@yahoo.co.i  
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Puisi-puisi Evita Erasari 
 
 

Istirah 
 
 
 
Di sunyi Mu 
Luruh jiwaku  
Rebah batinku 
 
Dunia yang hilang  
Sedang dipetakan  
 
16072019 
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Evita Erasari 
 
 

Burung burung origami  
 
 
 
Melewati malam  
Meniti dedaunan  
Menuju ke tepian  
 
Tak ada cerita  
Di basah purnama  
Sebuah kisah diseka 
Agar segera terlupa  
 
Burung burung origami  
Melampaui malam  
Menuju pulang  
 
17062019 
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Evita Erasari 
 
 

Di kota kecil ini  
 
 
 
 
Musim berganti setiap 182 hari  
 
Juli yang basah  
Kan kuberikan malam malamku 
 
Sebelum perahu menjemputmu  
Dan membuat aku  
Menunggu 
 
22062019 
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Evita Erasari 
 
 

Di kaca kaca 
 
 
 
Terkadang berharap pada kaca  
Kutemukan kamu,  
Ruas cahaya  
 
Aku lupa bahwa ia takdir  
Untuk mengetahui seberapa  
Kusam wajahku  
Seberapa  
Pendek langkahku  
Dan cahaya itu  
Ilusi optik semata  
 
Ia jauh, jauh di luar sana  
Ia nyata, tapi tak tersentuh  
 
Di kaca kaca  
Ia hanya bisa  
Kuraba 
 
29072019 
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Evita Erasari 
 
 

Aku  
 
 
 
Rumah bagi lelahmu 
Suaka bagi bathinmu 
 
Menepilah  
Akan kutiup debu kosmik di tubuhmu  
Agar cahayamu tak sembab  
Agar jiwamu tak lindap  
 
01082019 
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Evita Erasari 
 
 

Kau  
 
 
 
Wahai, 
Engkau yang mengepak sayap di hari hariku  
Kepadamu aku ranting di belantara biru  
Engkau yang menjadi mata air dari air mata  
Kepadamu aku muara tanpa tiara  
 
Duhai, 
Engkau yang menatah sepatah demi sepatah rindu  
Kepadamu aku ingin rebah serupa perdu  
 
05082019 
 
 
 
 

Evita Erasari, penyair asal Semarang ini 
menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Unika 
Semarang. Ia aktif menggeluti dunia teater dan 
bergabung dalam Grup  Teater Aktor Studio 
Semarang sejak tahun 1992, serta di PAKS 
(Paguyuban Artis Kethoprak Semarang) sejak 
tahun 1993. 
Ia pernah menulis dalam buku 'Semarang 
Sepanjang Jalan Kenangan' (1997) yang disusun 
oleh Djawahir Muhammad. Ia juga pernah 
menulis puisi, cerpen  dan esai di Suara 
Merdeka, Wawasan, Bahari (1995-2000). 

Beberapa puisinya terhimpun dalam antologi Tambak Gugat (2018). 
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Puisi-puisi Himas Nur 
 
 

YANG KITA MILIKI 
HANYALAH DEMAM DAN  
FLU BERKEPANJANGAN 
 
 
 
sejak hari menguliti pagi ke pagi 
beberapa perkara acapkali tuntas 
menyulam masa silam menjadi anak anak perkara yang subur 

satu 
satu 
 
musim porak poranda 
dijejali tanya dan muara yang keburu luka 
gugur 
kegagalan njelma hantu masa lalu yang silaunya gemalau ngilu 
 
sementara kota dan bising tetangga bersejajar 
dengan tenggat dan almanak yang menggelegar, 
tepat pada bibir danau itu; kau menulis puisi 
 
bahwa kita rahim dari kebebalan-ketidakpastian 
yang kita miliki hanyalah demam dan flu berkepanjangan 
 
*200218 
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Himas Nur 
 
 

SAAT KITA PUTUS NANTI 
 
 
 
saat kita putus nanti, jangan ingatkan aku 
perihal remah percakapan dan bisik mimpi kita 
lagu folk indie dan gumam puisi kita 
gugur awan dan kidung hujan di dada kita 
 
saat kita putus nanti, tak kan kuingatkan kau 
perihal debur dan waktu yang berjalan teratur 
doa dan dosa yang mengabur 
jejak jarak dan jejak napas yang melebur 
 
saat kita putus nanti, biarkan ingatan tetap menjalani takdirnya 
yang paling purba; menyembunyikan 
kenangan 
 
sebab ingatan ialah candu 
yang [moga] luluh seiring lalu waktu 
 
*180316 
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Himas Nur 
 
 

IBUK 
 
 
 
ingatan meremaja- 
 
persis kala setia kau jemput aku sekolah 
atau rutin kau dampingi aku lomba baca puisi, 
aih- 
sialan. kebiasaan kebiasaan kecil justru kerap kami khianati 
 
selalu- 
 
peluh dan penuhmu sungguh seluruh 
tak habis habis perih 
tak henti henti bakti 
lagi- 
Tuhan kurang-ajar-benar begitu pemurah 
menjagamu terus bernapas 
agar kami tetap bernapas 
 
*070319 
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Himas Nur 
 
 

SEKADAR DARAH 
 
 
 
selepas anyir dan gigir darah 
ruam mekar lekas lekas 
yang menanam ingatan telah pergi ke entah berantah 
sedang yang ditinggalkan enggan menemu jalan pulang 
 
tuhan ramai di banyak kelakar 
kalian sesak di banyak kelindan 
begitu pongah 
begitu gagah 
perkara perkara acapkali jadi tuan rumah 
 
menahun 
 
luka sembuh 
beranda tumbuh 
 
namun rumah yang kau sebut dulu; muskil utuh 
 
*180618 
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Himas Nur 
 
 

SEBAB TAK ADA  
YANG LEBIH TUHAN 

 
 
 

sebab tak ada yang lebih tuhan, 
sayang. 

entah berat bobot badanmu, entah gelap kulit ketiakmu, entah 
terbuka gaya busanamu, 

 entah bagaimana ekspresi gender dan orientasi seksualmu 
: semesta cium sungguh siapa saja yang berbuat baik dan 

memanusiakan manusia 
 

*151018 
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Himas Nur 
 
 

PEREMPUAN DAN PERJAMUAN 
 
 
 

pada lelaki kuasa diberikan 
pada perempuan properti dititipkan 

 
*110117 

 
 
 
 

Himas Nur, lahir di Semarang, 2 Desember 
1995. Menulis antologi puisi tunggal Bianglala, 
Komidi Putar dan Negeri Dongeng pada tahun 
2013. Beberapa karya lainnya sempat menjadi 
juara di tingkat lokal dan nasional. Sisanya mukim 
di beberapa antologi bersama dan media massa, di 
antaranya Media Indonesia, Suara Merdeka, 
Haluan Padang, Harian Analisa, Suara Karya, 
Majalah Kanal, Indoprogress.com, Basabasi.co, 
Suarakita.id, dan Nusantaranews.com. Sejak 
akhir Januari 2019 mulai merantau ke Yogyakarta 
untuk melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana 

UGM bidang keilmuan Kajian Budaya dan Media. 
Tercatat aktif dalam Women’s March Yogyakarta, sebuah jaringan kolektif 
yang menyuarakan kesetaraan perempuan, kelompok minoritas seksual 
dan advokasi mengenai kekerasan seksual. Kini sedang senang merawat 
akun instagram @himasnur. 
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Puisi-puisi Ika Permata Hati 
 
 

PESAN DARI LAUT  
 
 
 
Aroma laut adalah aroma keramat 
yang memanggil ruh-ruh pecintaku  
untuk merapalkan sajak-sajak  
yang terlahir dari jaring-jaring sunyi nelayan 
suaranya adalah debur jantung yang mendenyutkan ombak 
yang tak pernah lelah mencium bibir pantai 
meski selalu dihempaskan angin yang memuja lekuk gelombang 
birunya adalah jubah kemegahan semesta  
yang menyimpan rahasia dan misteri 
serupa mitos, renik bahkan fosil di palung-palung terdalam 
menanti cahaya yang entah kapan datang  
untuk membuka tabirnya 
laut begitu asin serasa air mata  
yang menggenangi perpisahan demi perpisahan 
yang tersisa dari sebuah pelayaran 
hingga meruah menjadi samudera kerinduan tak berkesudahan 
dan aku, 
tenggelam di dalamnya 
 
Januari 2019 
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Ika Permata Hati 
 
 

KISAH KELAKAR 
 
 
 
Aku hanya kelakar yang dikisahkan sekawanan burung pipit 
yang riuh menenun sarang di ranting-ranting 
hingga tak hirau kabut perlahan menatah dingin  
menjadi perhiasan jubah-jubah malam 
 
Aku hanya kelakar yang ditinggalkan sekawanan burung pipit  
terperam dalam jeda waktu yang hening 
nyaris seperti ketiadaan 
bahkan batu-batu pun mengabaikanku dengan kediamannya  
hingga satu waktu kusadari 
aku bukan lagi kelakar  
sebab tak menyisakan tawa atau bahkan cemooh 
bukan pula mimpi  yang menyisakan rindu atau bahkan 

dendam 
burung-burung pipit itu telah meriapkan kisahnya sendiri 
meniadakanku  
dan para pendongeng pun menuliskannya dengan penuh 

metafora 
 
Dalam seseduh kopi yang kusesap 
aku menyandikan jejak kisah yang ditorehkan masa lalu 
namun, hanya kutemukan montase luka 
dalam saturasi pahitnya 
 
Kelak, para pendongeng mengisahkan kelakar  
seolah aku ataupun burung-burung pipit itu  
tak pernah ada 
dan aku pun terbahak 
 
Juni 2019 
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Ika Permata Hati 
 
 

AKU BUKAN PENYAIR 
 
 
 
Kau bilang aku bukan penyair 

memang, aku bukan penyair 

aku hanya jelata pemulung kata dari remahan mimpi dan 

rongsokan masa lalu  

tak ada bait-bait syahdu yang mampu kurangkum untuk 

sekadar melelehkan hati 

jadi, mana mungkin aku ini penyair 

aku hanya perempuan pengais rasa dari muntahan khayal 

pelamun siang bolong 

yang terkadang hanya berakhir pada larik-larik penuh ratapan 

kosong 

jadi, mana mungkin aku ini penyair 

 

Kau bilang aku hanya pemimpi kecil 

tapi pemimpi kecil ini tak hendak mengecilkan mimpi para 

pemimpi  

tak hendak membualkan yang abal-abal 

demi ingin ditahbiskan, dirayakan atau sekadar diviralkan  

seperti virus influenza milenial 

seperti kau! 

 

Meski tak ada prasasti atau sekadar bubur merah putih 

untuk merayakan kelahiran anak-anak aksaraku 

sudah kudaki puncak-puncak derita 

yang pernah dituliskan dalam kitab-kitab suci 

demi merajahkan puisi di telapak tangan sendiri 

 

Njir,  

kau hanya ingin nyinyir 
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sayang kicaumu terlalu anyir dan sumir 

untuk menjadi satir  

hanya karena aku bukan penyair 

 

Juni, 2019 
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Ika Permata Hati 
 
 

DI MANA PELANGI 
 
 
 
Kelu kutatap tembok ratapan itu 
yang kini tak lagi berhiaskan pelangi 
segala caci dan serapah 
telah digoreskan tangan-tangan berbalur prasangka 
tersebab akal, rasa dan nuraninya tenggelam  
diretas dogma membabi buta 
hingga aku hampir-hampir buta  
nyaris asing dengan saudara sedarah,  
sekampung atau bahkan setanah air 
hanya karena; 

jalan yang tak searah 
kuil yang berbeda 
pun panjang kain yang tak sama 

jika berbeda hanya menjelmakan cela dan dosa, 
akankah langit kembali melukiskan pelangi? 
 
Aku mengetuk pintu-pintu langit 
terbata-bata menitipkan puja, doa dan mantram 
berharap menemu pelangi 
 
Agustus 2019 
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Ika Permata Hati 
 
 

SENJA DI CIRCULAR QUAY 
 
 
 
Dengung magis mengalir dari didgeridoo 
yang ditiupkan seorang Aborigin tua 
pemilik rahasia semut madu di balik batu 
alunannya mengisahkan tentang 
ritual sekawanan rayap yang riuh dalam senyap 
mengukir rongga kayu-kayu putih 
hingga melahirkan untaian nada yang memanggil burung-

burung merpati 
untuk berkerumun saling menggumamkan cerita dingin 

berbalut lelah 
yang tercecer di sepanjang Harbour Bridge 
juga tentang ciuman-ciuman kecil yang tertinggal 
di sudut kursi di atas sebuah kapal ferry 
yang hendak melabuhkan sebuah pertemuan rahasia di 

dermaga 
 
dengung didgeridoo masih menanti kepulangan senja di 

Circular Quay 
ditemani sebuah kotak usang  
yang menyimpan percakapan gemerincing koin-koin  
dari para pejalan kaki yang sejenak melepas penat 
sambil terus mengalunkan sejarah Aborigin tua 
agar peradaban dan musim yang berganti  
tak kan melupakannya 
 
Agustus 2019 
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Ika Permata Hati 
 
 

ODE UNTUK KITARO 
 
 
 
mendaki titian Jalan Sutra 
sebentuk jiwa tak berjiwa  
mencari Matsuri 
di atas oasis 
merindu sekeping dosa yang digantung takdir 
dengan benang-benang hujan 
dari tepian surga hingga ke inti bumi 
lalu berakhir pada 
setetes sunyi sebuah kerinduan 
yang kadang menjelma awan 
kadang juga mewujud pada air 
lalu alam pun berbisik padanya, 
“Tabuh dan tabuhlah taiko ketika senja  
hingga fajar menjemput 
maka bulan akan menarikan tarian Saraswati 
untukmu.” 
 
Agustus 2019 
 
 
 
 

Ika Permata Hati, lahir di Jakarta 20 Februari 
1979. Lulusan S1 Teknik Industri ini mulai aktif 
menulis puisi ketika bergabung di Sanggar Cipta 
Budaya SMP N 1 Denpasar dan Teater Angin SMA 
N 1 Denpasar. Pada periode 1994-1999 beberapa 
puisinya pernah dimuat di pos budaya Bali Pos 
yang digawangi Umbu Landu Paranggi. Setelah 10 
tahun vakum, pada tahun 2009 kembali menulis 
dan pada tahun 2015 bergabung dengan KSS3G 
(Keluarga Studi Sastra 3 Gunung) Temanggung. 
Beberapa karya puisinya terhimpun dalam 
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antologi bersama, seperti Benang-benang Bianglala, Angin, Progo 3, 
Progo 4, Progo 5, Menyandi Sepi, Perempuan di Ujung Senja, Klungkung 
Tanah Tua Tanah Cinta, Mengunyah Geram (100 puisi menolak 
korupsi), Rainy Day Banjarbaru, Saron, dan Peladang Kata. Sedangkan 
antologi tunggalnya bertajuk Bulan yang Melayari Aksara (2019). Kini ia 
tinggal dan beralamat di Puri Kencana Blok A 10, Temanggung. 
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Puisi-puisi Indri Yuswandari 
 
 

SORE BERBATU 
 
 
 
Engkau melihatku saat sore 
Antara ada dan tiada 
Benar wajahku 
Dari jelmaan angan 
Kenangan rapuh nan jauh 
 
Inilah hela napasku 
 
Kau lelap dalam letih 
Perjalanan ke ujung bukit 
Jalan sunyi berbatu 
Memandang senyap senja 
Rindu takkan pupus 
 
Aku tetap ada 
 
Pada hatiku yang basah 
Air mata sepi waktu 
Lampus segala tanda 
Tapi bukan tentang kalah 
 
Engkau menjelma batu 
 
Kendal, 18.07.2019 
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Indri Yuswandari 
 
 

BUNGA MARSHA BAGI BEAR 
 
 
 
Marsha menatap cakrawala 
Menerawang segala warna 
Pada putik bermekaran 
Mencium aroma bunga 
Mawar mekar di sudut halaman 
 
Bunga kesabaran 
Bunda peredam duka 
Daunnya hijau tabah 
Menahan lunglai langkah 
 
Marsha menatap bianglala 
Warna hidup yang fana 
Menerawang metamorfosa 
Pada ulat, kepompong dan kupu 
Terbang di antara hutan kayu 
 
Bunda di bingkai senja 
Melukis sisa langkah 
Dalam bait-bait puisi 
Rima doa pada pecinta 
 
Marsha memuja bunda 
Kusyu' dalam monolog senja 
Mengembara di garis cahaya 
Melangkah dalam ayat-ayatNya 
 
Kendal, 18.07.2019 
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Indri Yuswandari 
 
 

JARAK DENDAM 
 
 
 
Sebab engkau menyapa 
"Selamat malam" 
Semua baik-baik saja 
Malam berlalu seperti biasa 
Jarum berputar tanpa dendam 
 
Kita tak pernah beda 
 
Aku masih di sini 
Berkabar tentang hari 
Seribu makna menari 
Sebab cinta memilin kata 
Kepada diam aku bertahta 
 
Engkau tetap ada 
 
Jarak bukan huruf mati 
Kita dekat tanpa sekat 
Kata sempurna tak berkoma 
Bumi dengan lautan 
Tak berbatas engkau aku 
 
Barangkali kita terbunuh 
 
Kendal, 17.07.2019 
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Indri Yuswandari 
 
 

KEKASIH SUNYI 
 
 
 
Seperti engkau, 
aku tak ingin pergi darimu  
dari ibu yang melahirkan  
yang tidak pernah meninggalkan meski tiada 
Dari kota kelahiran,  
angin membawaku hingga ke tengah pulau  
setelah arak-arakan pesta kembang api dikepul asap dupa 

mantera tetua 
 
Seperti engkau,  
aku terbakar dalam lubang sunyi  
lalu menjelma menjadi ibu sepi atau bidadari bakti bumi 
Tak ada beda peri atau putri  
yang terikat perjanjian masa silam negeri tanpa kemerdekaan 
 
Aku telah menomorduakan diri atas tahta bahagia 
dan menomorsatukan engkau kekasih paling sujana, siapa pun 

engkau 
Barangkali mimpi masih bisa menjelmakan cita-cita masa kecil 
dalam bayangan 
tentang engkau yang serupa dasamuka 
 
Engkaulah luka cinta, atau kekasih bayangan 
ketika hadir membawa jawaban atas seribu tanda tanya 
tentang peta lama kota tua yang aku jelajahi dalam kata-kata 
 
Sebab hadirmu selalu tanpa tanda 
 
Kendal, 16.07.2019 
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Indri Yuswandari 
 
 

MAKRIFAT KEMARAU 
 
 
 
Aku lihat kemarau kali ini laksana parang jatuh dari langit  
memutus mimpi dahaga pada bingkai paras lukisan kota lama 
Merah padam tanahku berpijak mememar wajah jemari pintu 

dan jendela  
masa lalu tak pernah mampu meredam kerontang taman kota 
yang digdaya 
 
Seorang mursyid menghampiri sakhliknya di pelataran gedung 

pertunjukan 
sorban hitam menabir tajam panjang rambut qowasul 

qowasnya 
Mereka keabadian langit bumi yang acapkali tertinggal dalam 
benak mimpi orang orang panggung 
 
Hidup adalah lalu lalang penumpang berebut tempat duduk di 
terminal pemberhentian menuju pulang 
Barangkali, aku adalah penumpang alpa membaca tanda tanda 

kedatangan  
sebab kemarau mengaburkan pandanganku yang kehilangan 

kacamata 
 
Kendal, 26.07.2019 
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Indri Yuswandari 
 
 

MONOLOG SISIPUS 
 
 
 
Bawakan aku bantal kucing warna hitam, ia ada di etalase toko 

buku kota besar 
Kucing hitam ikut jalan jalan  
pentas di gedung besar berpose dengan pejabat tenar 
 
Ndut berlari kesana kemari menciumi bunga bunga, ini kucing 

unik sekali 
Taman bunga ibu dikuasai, tiap sudutnya ia jaga 
Kucing luar yang berani masuk, langsung digertak 
Jangan masuk rumahku! 
 
Ndut makin suka mengamati warna bunga 
bantal masih utuh meski sedikit lusuh menjadi saksi riuh 
ribuan penonton datang dan pulang 
Sementara lampu-lampu telah dimatikan, aku sendirian berdiri 
di halaman gedung pertunjukan menatap jalan 
 
Waktu menggerus usia, kecuali setia 
 
Kendal, 28.07.2019 
 
 
 

Indri Yuswandari, tinggal di Kendal, Jawa 
Tengah. Antologi puisi tunggalnya berjudul 
LUKISAN PEREMPUAN (2107), INI HAMPIR 
PUKUL TIGA (2018) –mendapat juara ke 3 Lomba 
Penulisan Buku Kreatif Dapur Sastra Jakarta 2018, 
dan TEKA TEKI CATATAN KAKI (2019). Puisi-
puisinya juga dimuat di puluhan antologi bersama 
penyair Nusantara  dan dua antologi Malaysia. 
Sering membaca puisi dan geguritan di berbagai 
kota, dan sekali waktu menjadi juri lomba baca 
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puisi bercerita. Bisa dihubungi lewat Facebook: Indri Yuswandari. Alamat: 
Jl. Pringgodani No. 7 PURIN - KENDAL 51351. HP/WA: 081 390 500 394 
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Puisi-puisi Mutia Senja 
 
 

perempuan surau 
 
 
 
dini hari orang tua itu berdoa lagi – 
membungkus cahaya yang kunang-kunang 
di matanya. hari esok, bila tiba, ia merangkak 
sambil berkata, “pulang…” 
 
esoknya, tak ada surat. lampu menggantung. 
jendela menunggu. alfabet berderet di keningmu. 
 
pada surau menaung itu, cemas kau lipat sendiri. 
lalu kau letakkan di almari rindu yang pintunya 
berlubang. rayap-rayap berpesta. derit melemah. 
akankah kita mati sama-sama? lenguh terdengar 
samar-samar. 
 
“jangan berlari. peluhmu sudah jauh 
nanti napasmu tak kuat lagi. kemarilah nak, 
kubuatkan lagi rumah dari rahimku. biar jauh 
iris sembilu menahun itu.” 
 
riak hatimu tak kuasa menyeru. membias cemas 
di latar langit yang pelan-pelan beku –jadi misbah 
bila anak-anakmu pulang ke pangkuan— atau jelaga 
tersusun dari jejak gulita yang tak pernah 
merindukan cahaya. 
 
orang tua itu pergi ke sebuah sore. memanggil 
angin. di sana, di angkasa, ia melayangkan dirinya 
bersama doa-doa. 
 
sragen, 2019. 
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Mutia Senja 
 

pasasir 
 
 
 
kita telah berada di ratusan mangsa 
akan ke mana lagi-kah kita? 
sebelum tidur membawa cerita 
tentang anak kecil yang mati 
sebelum perang terjadi. 
 
dinding menjadi petala waktu. 
bisakah kita berbisik tentang rindu? 
bau basah seperti karat jadi duka. 
bila udara menangis, pastilah banjir 
menyerang kota kita. 
 
pada palka tak ada rahasia. 
kisah lama telah kabur dipeluk angin, 
kemudian dibuang ke dasar lautan, 
menjadi makanan bagi ikan-ikan. 
kita menamainya kenangan. 
 
aku ikut ke mana kau pergi. 
mengembara ke arteri tubuhmu. 
jadi darah. jadi rumah. 
setelah tuhan ubah genggam 
jadi sanggama, usai kapal- 
kapal kita berlayar lagi. 
 
sragen, 2019. 
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Mutia Senja 
 
 

kau hilang dan pagi 
jadi diagram hitam 
 
 
 
pertemuan jadi museum bagi rindu 
tapi gagal kutulis dalam bait puisi. 
alunan lagu melambat. 
musik-musik kehilangan lirik. 
 
“kau lupa untuk apa kita bersama? 
dengar, bila api membakar kayu-kayu 
akulah abu setelahnya.” 
 
angin bisa membawaku terbang. 
air mampu menghanyutkanku ke laut, 
sungai, kubangan, atau selokan 
yang mencibir bau busuk tubuhnya sendiri. 
musnah aku ke mana pun kau mau. 
 
pagi tiba-tiba jadi nestapa. 
di manakah suar suara yang hilang itu? 
bukankah hati tak mungkin kehilangan bunyi? 
ia menghidupkan fungsi telingaku yang tuli. 
mendengar apa saja meski muskil bagi ilmu 
bumi yang membawamu jauh. 
 
pagi tiba lagi. kau tak ada. 
matahari bertakhta. 
tapi gulita di mana-mana. 
 
sragen, 2019. 
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Mutia Senja 
 
 

kamus kecil 
 
 
 
aku dekap kau. 
menetaplah di sisiku. 
 
ada anak kecil bermain manja dengan ibunya. 
ada penjual dan pembeli saling menghormati. 
ada kaca memantulkan senyum ceria pemiliknya. 
ada kota tumbuh dengan masyarakat yang ramah. 
ada burung-burung bernyanyi sebab perutnya terisi. 
ada sungai mengalirkan jernih air untuk mandi. 
ada ayah yang mengantarkan anaknya ke sekolah. 
ada angin menerbangkan dahan dengan hati-hati. 
ada suara tangis bayi yang mengundang rasa bahagia. 
 
ada yang diada-adakan dalam hidup ini. 
muskil terasa mustahil meski mungkin. 
 
kau dekap aku. 
menetaplah di sisiku. 
 
setelah membaca semua istilah 
kau adalah diksi terindah. 
 
sragen, 2019. 
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Mutia Senja 
 
 

alaq 
 
 
 
ada yang merangkak dari mimpi di malam sepi. 
jibril berkata dengan telapak menghadap langit, “bacalah! 

bacalah!”  
sambil pelukan mendarat semakin erat di tubuh rasul 
yang menyimpan cemas dan gigil paling purba menyelimuti 

dirinya. 
 
tertulis ayat semesta pada atmosfer bumi 
melalui lisan nabi saat waraqah berkata, 
“inilah utusan, sebagaimana tuhan pernah mengutus nabi musa. 
semoga aku masih dikaruniai hidup sampai saatnya engkau 
diusir dari kaummu.” 
 
maka firman tuhan bergema menggetarkan mata hati manusia  
agar membaca segala yang ada di jagat raya. 
 
bacalah! 
jika dusta dan kemunafikan membuat alpa, tuhan tidak segan-segan  
menariknya ke kobar api yang menyala-nyala. 
dipanggilnya malaikat zabaniyah, menyiksa para pendosa  
dengan siksa paling luka hingga tidak ada lagi penolong baginya. 
jantung dan hatinya terbakar, teriakan menggema bagi jerit 

menakutkan  
yang menghantui dirinya sendiri sepanjang hari. 
 
lalu, lolongan panjang itu menyeru kesakitan: “tolong aku. 

tolong aku...” 
sambil mulutnya disuapi lelehan api yang membakar. 

mengoyak nadi,  
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darah, ubun-ubun, nanah yang muncrat –melepaskan diri lalu 
kembali lagi. 

berulang kali. 
 
sragen, 2019. 
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Mutia Senja 
 
 

yang paling ‘kiri’ 
(dalam judul lain: kapital) 

 
 
 
bila suaraku masih terdengar, izinkan aku bergeming malam ini. 
untukmu, aku selalu ingin menjelma musim hujan. 
atau kemarau, atau segala musim yang menjauhkanmu dari 

mimpi buruk. 
terimalah kehadiranku dalam wujud apa saja sesukamu. 
 
kau boleh mengusirku sejenak ketika kau rasa kehadiranku 

mengganggu. 
entah akan datang lagi sebagai sunyi atau puisi. 
kita pernah berjanji untuk tidak saling meninggalkan bukan? 
aku rasa sang waktu sangat baik telah membangun jembatan temu. 
sialnya, tuhan menciptakan kehidupan yang karib dengan rasa 

sakit. 
ikatan manusia tak sebanding dengan genggam tangan takdir. 
hidup bagi kita hanya rencana yang sengaja digagalkan semesta. 
keabadian akan jadi serangkai makna yang tercipta dari puing 

kefanaan. 
upaya cukup ditempuh dengan tanpa penerimaan atau pun 

penolakan. 
 
aku seperti napas yang menginginkan detak jantungmu, sayang. 
luka menjadi pertanda bahagia ketika cinta masih 

menguratnadikan kita. 
fabula akan selamanya bertahta perihal peran sepasang insan. 
induk dari kepura-puraan yang sengaja diciptakan dari 

penggalan kata purba. 
nisbi seperti janji-janji. 
 
rama yang mengasuh anak-anak jiwaku adalah kau, kekasihku. 
irama yang menghidupkan lirik menjadi sebait musik. 
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zaitun yang menyimpan khasiat laksana rumpun madu. 
aduh, alangkah manisnya rinduku sebab milikmu. 
lalu rengkuh aku sambil menyaksikan takdir menulis nama kita. 
 
sragen, 2019. 
 
 
 
 

Mutia Senja, lahir 3 Februari 1996 dan tinggal di 
Sragen, Jawa Tengah. Alumni IAIN Surakarta ini 
gemar membaca, menulis, dan melukis sejak 
Sekolah Dasar. Beberapa karya tulisnya, baik fiksi 
maupun nonfiksi pernah dimuat di media daring 
maupun media cetak, antara lain Magelang 
Ekspres, Mimbar Mahasiswa Solopos, Rubrik 
Sajak Solopos, dan Opini Republika. Sedangkan, 
resensinya di Basabasi.co, Janang.id, Ide-Ide, 
dan Ruang Diskusi. Beberapa karyanya berhasil 
memenangkan kompetisi, seperti sebagai Juara 1 
Menulis Surat untuk Bupati Sragen (2014), 10 

Terbaik Esai Se-Soloraya (2014), LKPM Seribu Pena, Nominator bertahan 
15 Besar Resensi Buku dan mendapat Juara Harapan 2 (2015), 25 Artikel 
Terbaik Bisnis.com. Termaktub pula dalam antologi, antara lain FTS 
Inspirative Story (Diandra Creative 2014), Esai Bunga Rampai (Aksara 
Solopos), Resensi 15 Terbaik (Arpus Surakarta 2015 & 2016), Perempuan 
yang Dipinang Malam (Negeri Kertas, 2016), Esai Rihlah Budaya dan 
Memoar Pertemuan Istimewa (Diomedia, 2018), Membaca Hujan di 
Bulan Purnama (Tembi.net, 2019). Buku puisi tunggalnya yang telah 
terbit adalah Manahan Selepas Hujan (Terakata, 2018). Turut berkiprah 
di Sekolah Menulis Sragen dan senang baca puisi. Eureka! 
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Puisi-puisi Na Dhien Kristy 
 
 

HARIMU DI ASAHIKAWA  
 
 
 
asahikawa, akhirnya kumengerti 
di sini denting kotomu sembunyi 
rumah kayu gundukan salju 
cemara cemara memutih  
sepanjang mata memandang 
suasana serasa muram 
  
tetapi kesyahduan menuntunku  
susuri hari-harimu, teduh, sunyi 
berbalut butiran salju reranting sendu 
berkilau oleh sisa cahaya senja 
 
lalu, nyala lampu rumah rumah kayu  
berbalut yukata beralas terompah kayu, 
bersama mereka kausiangi tipis angin 
menyerpih guguran sakura  
pulang menunggu seminya kembali  
semarakkan hari-hari 
 
kini kusadari dentang sayup sayup itu  
adalah caramu lajukan rindu 
mengirim gemanya ke teluk tsugaru 
jelajahi samudra jelajahi benua 
untukku  
 
Jakarta-Asahikawa, 18 Oktober 2018 
 
 
#catatan  
koto      : siter /kecapi  
yukata : busana khas pria Jepang  
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Na Dhien Kristy 
 
 

LANGGAM BULAK SUMUR 
 
 
 
dalam keheningan 
bedaya kasmaran melanggam sepanjang bulaksumur 
kilat kilat kenangan bertabur  
meski, sekelebat kisah telah terkubur 
 
silih berganti lengking gendhing-gendhing  
bersaing mengusik jagat wening 
begitu cepat hening diloncati 
menghentak merampak hingga monjali 
 
ah,  
jogjakarta  
mengapa tembang-tembang lama masih saja mbalela  
bergumam setiap aku bertandang 
 
Jogjakarta, 23 Juni 2019 
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Na Dhien Kristy 
 
 

MEMBILANG  
 
 
 
buang semua bilangan berbilang-bilang 
bila tak menjumlah kebaikan  
justru mengurangi pekerti  
tak semua kalkulasi memberi arti  
bila dijumlah malah menambah masalah 
 
tiap kekurangan memang butuh pelengkap tambahan 
tetapi membilang tanpa perhitungan  
mendulang fatal pada akhir total 
dan otak sibuk menyisir dampak dampak  
 
bilangkan saja apa adanya  
jangan memaksa angka angka membesar  
satu dua mungkin cukup bersahaja cukup menjaga 
daripada sembilan sepuluh justru jatuh bahkan runtuh 
 
bilangan bilangan sejatinya tidak sembarangan  
saat terpejam dia mampu menikam 
saat terlihat dia mampu memikat  
 
kecuali dicermati sepenuh hati-hati  
kapan ditambah atau dikurangi  
kapan dibagi atau dikali 
kapan dibiarkan  
agar tak lahir kecurangan  
kecurangan 
 
Jakarta, 7 Januari 2019 
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Na Dhien Kristy 
 
 

PADA BIDIKAN KAMERA  
 
 
 
pada bidikan kamera  
semua cerita tanpa kata 
tercatat kisah  
tersemat sejarah  
 
lingkar lensa membingkai fenomena  
antara kasat dan tak kasat  
semua ditangkap  
 
semua rasa terbawa  
saat bidikan dilesatkan 
setiap inchi menyudut arti  
membidang fakta 
merekam bayangan 
 
meski rekayasa mampu mereplika 
pada bidikan kamera  
misteri tetap sulit terjawab 
 
Jakarta, 9 Januari 2018 
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Na Dhien Kristy 
 
 

KANIA 
 
 
 
kania melirik wajahnya  
bergetar di kolam tua 
di atas kepala  
purnama ikut tertawa  
 
malam terlalu lama muram 
masih bisakah kania menepis setiap bayangan  
di sudut stasiun tawang bulan pernah hilang 
segala kisah tiba-tiba lenyap  
menyelinap di dinding dinding kota lama 
 
kania pun menjeda letupan dadanya 
ditatapnya riak permukaan  
wajahnya berliku digelombangkan amarah  
sesekali pucat pasi  
sesekali merah padam  
bergantian seiring timbul tenggelam  
seraut wajah silam 
 
kemudian kania meredam isak hujan 
dilerainya pertengkaran bayang-bayang  
bahwa stasiun tawang berhak memendam setiap kenangan  
tanpa perlu menghujaninya dengan kebencian 
 
Stasiun Tawang, 14 Desember 2018 
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Na Dhien Kristy 
 
 

ANTARA CIKINI KOTA LAMA  
 
 
 
kini sinopsis itu makin terbuka  
sejauh apa lanjutan cerita  
antara cikini kota lama 
novel romansa memulai kisahnya 
 
lembar lembar alinea   
menggelap satu bab 
meruwat muslihat  
dalam kilat kilat memikat 
 
antara cikini kota lama 
ritme episode penuh kode 
seperti puisi tanpa diksi 
cerita cerita terbaca sandinya 
menawar tawa  
 
kisah cinderella tak sempurna 
disadurnya 
 
Jakarta, 21 Oktober 2018 
 
 
 

Na Dhien Kristy, lahir dengan nama Tri 
Kristyani di Salatiga, 23 Oktober 1969. 
Wirausahawan yang kini tinggal di Jakarta ini 
pernah menjadi koordinator Konferensi Nasional 
Puisi Menolak Korupsi di Ungaran, Memo Anti 
Terorisme  di Jakarta, Road Show ke-43 PMK di 
Universitas Negeri Jakarta, Road Show PMK 6 di 
Perpusnas MPR DPR RI, Peluncuran Buku di PDS 
HB Jassin. Ia pernah memenangi sayembara 
penulisan kreatif Dapur Sastra Jakarta Kategori 
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Kritik Sastra, Esai, hadiahnya mengunjungi UWRF Bali 2016-2017. Ia pun 
pernah menjadi narasumber di Banjarbaru's Festival, di Dispusip Jakarta 
Utara, mengikuti seminar/workshop penulisan, mengisi kolom sastra 
budaya di beberapa surat kabar baik puisi, geguritan dan kegiatan sastra, 
antara lain, di Banjarmasin Post, Wawasan, Suara Merdeka, Radar 
Banyumas, Swaratama, dan beberapa berita online. 
Buku Puisi tunggal yang telah diterbitkannya, yaitu Separuh Aku (2016), 
Menunggu Sepenggal Hari (2017), Mung Ngabekti (2018) dibedah di 3 
kota: Balai Bahasa Jawa Tengah,  Perpusnas MPR DPR RI, dan roemah 
Budaya Martha Tilaar Gombong Kebumen. Sedangkan buku Antologi 
Puisi bersamanya, antara lain Memo Anti Terorisme, Memo Anti 
Kekerasan Terhadap Anak, Ije Jela, Kotabaru, Klungkung, Teras Puisi, 
Puisi Menolak Korupsi 6, Merawat Kebhinekaan, Banjarbaru's Festival 3 
buku (2016-2019), Di Bawah Bendera Merah Putih, Membaca Soekarno, 
Perempuan Pemburu Cahaya, dan Dapur Sastra Jakarta 3 buku (2017-
2019). Juga buku Antologi Esai, seperti Bunga Rampai PMK, The First 
Drop of Rain, dan Antologi Dapur Sastra Jakarta. 
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Puisi-puisi Nashita Zayn 
 
 

Sajak Bambu Runcing 
 
 
 
Kami melihat bara 
pada cawan-cawan di kelam langit darah 
dini hari, masih saja terjaga 
lelap mimpi sesaat, dicekam sangkak 
 
mimpi penglihatan ke dimensi-dimensi 
dimensi-dimensi itu hidupkan labirin 
pembangkit kesadaran berlapis-lapis 
 
tangguh para pejuang bambu runcing 
tekad tinggi mereka kongruen 
tak akan bisa dikalahkan! 
 
meski kejutan serbuan menghujan 
bahkan lidah-lidah lancang 
mendamparkan gulungan masa depan 
nasib para generasi jadi digantungkan 
 
liar api, liar bermain-main dengan api 
tempat orang-orang terjebak masa lalu dan kini 
dengarlah, suara jalanan memanggil 
untuk melihat lebih mulia bernyali 
 
bambu runcing tak hanya bahasa tanda 
maka kesatuan harus terus dijaga 
selamatkan Indonesia 
di pagi, siang dan sepanjang masa 
berdiri dengan bambu runcing 
tinggikan bambu runcing  
 
Solo, 1 Agustus 2019 
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Nashita Zayn 
 
 

Pagiku dan Tuan 
 
 
 
Pagiku hilang, Tuan 
Tergusur 
terhambur 
terbaur kulintang 
terpana pesona dendang 
terpampang jelas 
Saling gemersik tanpa tertitik 
Imla, Tuan 
di sela bebukitan pagiku terpana 
di antara tinggi rendahnya pepohonan 
pucuk gemersik 
redam secercah asa 
bersulam jerami-jerami 
hanyutkan segala cerita 
 
Habis pupus isyaratkan sedu 
hujam terluang dalam dekap 
Katakan, Tuan?  
Jangan bungkam pagiku hilang karena lukisan 
beri susuran jalan 
ini topang peniti langkah 
dari kesempatan dan kesempitan 
yang mengarah ke seonggok harap 
di ujung jalan itu 
 
Solo, 2 Agustus 2019 
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Nashita Zayn 
 
 

Kata Hati 
 
 
 
Sendiri, 
menjadi dendang diam 
tanpa pembantahan 
Menyendiri, 
bukan kosong diisikan 
kemudian berbualan sendiri-sendiri 
 
Ruang kedap meresah segala amanah 
hitam putih dicacah, dipertanyakan 
Kehakikian, pencarian, pelepasan 
Klimaks! 
Dan bila logika patuhi penguasa seluruh 
agar datang ketetapan dari ilham benar 
maka mengatasnamakan junjungan demi utama 
itu laju di atas kebenaran 
dan inginnya kenali sebagai refleksi cahaya 
jika kata hati yang tak mati itu 
kata hati benar berhati 
 
Solo, 7 Juni 2019 
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Nashita Zayn 
 
 

Kota Tua, Perjalanan Panjang 
 
 
 
Kota tua pengiring gempita 
orang-orang berlabuh 
pengantar torehan luka gerbang masa lalu 
kedalaman dirinya 
 
Semakin dia jauh 
susuri daratan tak berpenghuni 
tanpa keluh tak melulu pedih 
dan mencarimu di setiap gerbang kota 
kita jumpa, lalu kuhela 
tubuh-tubuh koyak bergelimpangan 
kisah-kisah yang terbenam tanpa nama 
dibantai manuver dan kelaliman 
 
Seakan perjuangan menumbuhkan pilar-pilar 
di kesunyian yang membisukan 
tinggallah desing dan dentum 
juga jerit tangis dan geram 
masih saja menyimpan rekamannya 
 
sekarang mari tuliskan lagi, tentang puja puji 
ketika pilu masa lampau cukup mengatupkan mulut 
cukup menghidupkan nyali hidup 
di atas kelimpahan dera noda!  
sampai batas itu tiba  
 
Solo, 18 April 2019 
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Nashita Zayn 
 
 

Kepada Sang Pengguncang 
 
 
 
Aku membayangkan pulau tanpa poranda 
tapi bumiku yang tua dan terpolusi 
jengah menghentak-hentak 
ini bukan dihembus-hembuskan 
sehingga kebebasan diberi batasan 
bagi para penakut hari akhir 
 
Lalu aku membayangkan tumpukan berserakan 
tapi langit ozonku yang rapuh dan lubang 
menyorotkan panggangan ultraviolet 
bawah atau atas tetap sama 
mendamparkan berbagai cerita pulang 
basah merah dengan getar lumpuh 
 
Maka semua berlinangan 
ketika rasa kehilangan mengguncang 
setiap kali pengencang ingatan 
bernaung menguasai si anak hilang 
 
Solo, 20 Agustus 2018 
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Nashita Zayn 
 
 

Di Tepian Bengawan 
 
 
 
Di tepian Bengawan 
memandang pekat 
kilapnya menyilaukan 
menampis lapis-lapis kristal 
mereka yang berebut ke dasar sungai 
biota air menggenangkan impian 
geliat sisik dekil 
aku menelanjangimu, geliat tubuh  
rapuh karena gundah 
di pangkal kakimu sepertinya, 
sebongkah beban bertumpang tindih 
membuat gores pada sisik ikan 
yang sesak napas dengan insang payah 
yang menahan regangan nyawa 
sampai ke titik nadir 
dari ketinggian mengalir rendah 
mungkin persimpangan ini 
menuju larungan ke satu muara 
 
Kita hanya terpana 
limbah-limbah tak terurai 
meriakkan sungai 
dalam rindu dendam 
pada bantaran juga batu 
dari diam sejatimu 
beginilah masyhur 
yang telah renta melewati masanya 
menanggalkan riwayat dulu 
karena sejatinya kini dan nanti 
ikan-ikan sungai 
akan terus berevolusi 
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tak harus menua 
untuk mengabadikan impian 
sungguh aku sedih kau rentan  
dengan napas insang beracun 
 
Solo, 2 Agustus 2019 
 
 
 
 

Nashita Zayn senang menghabiskan waktu 
untuk menulis seperti puisi, cerpen, artikel, dan 
cerita-cerita. Buku favoritnya adalah buku 
inspiratif. Kini ia telah menerbitkan buku fiksi dan 
non fiksi, baik untuk anak-anak, remaja, maupun 
dewasa. Dia pernah mendapat juara 2 lomba 
menulis artikel tentang Sedekah. Juga juara 3 
lomba menulis artikel tentang perpustakaan. 
Beberapa buku telah diterbitkannya. Novel-
novelnya seperti: Bassam dan I Can Fly! (Diva 
Press). Buku parentingnya berjudul: Ajari Aku 
Tumbuh (Elex Media Komputindo), selain di 

antaranya ada di dalam antologi berjudul Balita Hebat (Jendela). Tulisan 
esainya ada di Kongres Ki Hadjar Dewantara (Eling&Meling). Buku-buku 
self improvement-nya berjudul: Aku Ingin Hebat sebagai Shalihah (Diva 
Press) dan Bukan Wanita Biasa (Elex Media Komputindo) juga antologi A 
Sweet Candy for Teen (Elex Media Komputindo) dan antologi Cerita 
Cinta Ibunda (Mizan). Buku anak di antaranya berjudul: Kisah 25 
Sahabat Nabi (Elex Media Komputindo, 2018). Antologi Puisinya bersama 
penyair-penyair Nusantara di antaranya: puisi Tifa Nusantara 3 (2016), 
Nyanyian Puisi untuk Ane Matahari (2017), Puisi untuk Pidie Jaya Aceh 
(2017), Progo 4 Temanggung dalam Puisi (2017), Buitenzorg, Bogor 
dalam Puisi (2017), Puisi Merawat Kebinekaan (2017), Langit Senja 
Jatigede (2018), Jejak Cinta di Bumi Rafflesia (2018), Sendja Djiwa Pak 
Budi (2018), Hutan Hujan Tropis (2018),  Antologi Puisi Pusake Betawi 
(2019), Perempuan Madu, Sepilihan Cerpen (2019), Antologi Puisi 
Tunggal berjudul: Titip Rindu untuk Cinta (2019), Buku anak flash card: 
Hello Qur’an (Elex Media Komputindo, 2019), dll. Emailnya: 
nashitazayn1@gmail.com 
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Puisi-puisi Pipiek Isfianti 

 

 

SEPERTI APRIL 
 

 

 

Ya 

Seperti April 

Kita selalu berjarak 

Pada sisi-sisinya 

Tapi begitu dekat 

Pada musim-musim  

Yang kita lalui di tengah bulan 

 

Aku selalu bertemu 

Pada April 

Di mana tak bisa kita urai 

Perpisahan ataukah pertemuan 

 

Seperti layaknya April 

Bulan di mana kita tak pernah menghitung-hitung 

Jejak-jejak yang telah terlampau 

Pada dinginnya malam atau udara yang terus menggigil di dini 

hari 

 

Seperti April-April yang lalu 

April ini tetap membasah 

Seperti ingin menuntaskan hujan 

Sebelum kemarau kering 

Menyerang jiwa-jiwa kita yang meranggas 

 

Dan 

Tak ada musim semenarik April 
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Bagi kita yang ingin menuntas rindu 

Sebelum kemarau panjang kembali memisahkan kita 

 

Jebres Solo, 9 April 2017 
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Pipiek Isfianti 

 

 

MUSIM YANG KESEKIAN 
 

 

 

Ini musim yang kesekian 

Ketika masih saja kueja garis telapak tanganmu 

Mengurai satu demi satu kepasrahan yang kau ajar padaku 

Juga pelajaran tentang malam, siang, dan bagaimana menjaga 

rindu supaya tak mengurai sia sia 

 

Musim yang keberapakah ini? 

Saat aku terus menyebut dirimu dalam diam 

Kelu di ujung lidah 

Tanpa berani mendengar walau lewat telingaku sendiri 

 

Musim terus berganti 

Dan cuaca di hati tetap memburuk 

Kita selalu saja meracau masing-masing 

Pada ruang rindu penuh dendam yang kita ciptakan sendiri 

 

Ini musim yang kesekian 

Aku masih saja memunguti 

Sisa-sisa remahan hati yang kau patahkan 

Lalu kau semi lagi 

Selalu begitu 

Sejak bermusim-musim yang lalu  

berabad-abad yang lampau 

 

Pada perjalanan yang sepertinya tak pernah bertepi 

Lantas apa lagi yang kita cari? 

 

Kotamu, Mei 2017 
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Pipiek Isfianti 

 

 

FOTO TERAKHIR 
 

 

 

Kupandang foto terakhir yang kau kirim padaku  
Sebuah kelapa muda dan senyum merekahmu 
Siang yang membara 
Kau sedang berada di sebuah negeri yang tak pernah tercatat di 

peta 
 
Ini John Stamos 
Tulismu di caption fotomu itu 
Lalu sebuah emoji lidah menjulur tanda kau sedang 
menggodaku 
 
Itu foto terakhirmu 
Yang kau kirim padaku 
Sebelum salju demi salju mengaburkan semua 
Juga debu demi debu berterbangan yang seperti menerbangkan 
dirimu 
Mengaburkan pandangku 
 
Masih kutatap kiriman foto terakhirmu 
Sebelum hujan badai menyapu bersih semuanya 
Tak ada yang disisakannya 
Hanya sekadar kenang-kenangan 
Seperti yang kerap kau bilang 
Bahwa aku adalah kenangan abadi bagimu 
Dan kau adalah kenangan abadi bagiku 
 
Kembali kusimpan rapat foto terakhirmu 
Sebelum kau terluka olehku 
Dan hilang bagai teka teki 
Tak ada jawabnya 
 



76 

 

Pipiek Isfianti 

 

 

DALAM HUJAN 
 

 

 

dalam hujan ini, aku 

menemukanmu 

berdiri di antara kuyup dan basah 

di atas laut kau selalu 

berkata, bahwa laut adalah rumahmu 

serta rindu dan sunyi adalah 

gerbang 

yang tak pernah usai kau susuri 

  

Kulihat kau duduk di hamparan pasir itu 

tempat batas rindumu pada lautan 

 

biarlah di sini  kusimpan kenangan, katamu 

juga  mimpi demi mimpi musim demi musim 

gemuruh demi gemuruh ombak yang 

mencatat waktu 

di tiap helai rambutmu 

yang semakin berkilau keperakan 

digerus rindu yang menderu 

 

2018 
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Pipiek Isfianti 

 

 

MENYEBUT NAMAMU 
 

 

 

menyebut namamu dalam diam 

di sepanjang kotamu 

yang tertulis di daun tebu itu 

serupa mengenang bapak 

sebagai langit 

saat mengalirkan hujan membasahi 

tanah, tempat tumbuh biji-biji 

 

menyebut namamu di sepanjang kotamu 

Serasa menatap surga  di telapak  kaki ibu 

yang dingin dan teduh  

seperti saat kumenghirup aroma namamu 

: biduk tempatku berlabuh 

 

2019 
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Pipiek Isfianti 

 

 

MUSIM KETIGA  
 

 

 

Ini musim ketiga terakhir kita bertemu 

Katamu sore itu 

Saat daun-daun jambu di rumahku mengering, berguguran 

Lalu menyatu dengan tanah 

 

Kau selalu menyebut musim ini musim ketiga  

Musim di mana kau sebut tentang rasa kering tapi sebegitu 

dingin 

Musim di mana kita bertemu untuk berpisah 

 

Ini musim ketiga terakhir kita? tanyaku sendu 

Kau tersenyum 

Lalu mengangguk 

Dan cepat menggeleng 

Aku tersedu 

Daun-daun jambu kembali berguguran 

Kering dan kerontang 

Tapi tidak dengan hatiku 

 

Ini musim ketiga  

Musim yang paling kita cinta 

Musim yang selalu mengajar untuk tetap setia pada segala yang 

tercipta 

 

Pulanglah, kalau begitu, kataku 

Tak ada lagi pertemuan di musim ketiga 

Udara mengering  

Lalu terasa gigil di hati 
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Ini musim ketiga 

Musim yang hanya kau dan aku yang tahu 

Musim  tercinta 

Juga musim paling keparat untuk kita 

 

Kudus, 280818 

 

 

 

 
Pipiek Isfianti, lahir di Semarang  19 Oktober 
1973. Jebolan Fakultas  Dakwah IAIN Walisongo 
Semarang  (UIN) ini menulis sejak SMP.  Dimuat 
diberbagai media tanah air dan luar negeri 
(Majalah Bahana Brunei Darusallam, majalah 
pengguna Malaysia).  Karya-karyanya terangkum 
dalam  buku kumpulan cernak  "Sahabat dari 
Luar Angkasa" (2018), kumpulan cerpen  "Janji 
Sri" (2017), Antologi cerpen Kisah-kisah Kota 
Lama Semarang (Forwakot,  2018), Antologi puisi 
Perempuan  Mengasah Kata (TBJT, 2017), 
Bermula dari Al Quds (2017), Bayang-bayang 

Menara (2016), Membaca Jepara, (DKJ, 2015), Inspirasi Untaian Nama 
Bayi (IIDN, 2014), Penyair Indonesia Kartini (2012), Antologi cerpen 
remaja 4, Bola Salju di Hati Ibu (Yayasan Obor Indonesia), Bse Aku 
Mampu Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA dan MA kls X 
(kemendiknas), Antologi puisi Habis Gelap Terbitlah Sajak (Forum Sastra 
Surakarta  2013), Antologi cerpen Mastera SeAsiaTenggara dari Pemburu 
ke Terapeutik (Kemendiknas 2005), Antologi cerpen remaja April Mop  
(Suara Merdeka grup), Cerita bersambung FIVE GIRLS dimuat di tabloid 
remaja tren Suara Merdeka, Mewakili Indonesia di ajang penulisan 
Mastera cerpen se-Asia Tenggara (2003) Pusat Bahasa Kemendiknas. 
Pada April 2019 cerpennya berjudul "Daun Tebu Keemasan" meraih 
penghargaan sebagai  Cerpen Pemenang I - Lomba Cipta Cerpen Cinta 
Bumi – ICLaw Green Pen Award 2019. 
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Puisi-puisi Retno Rengganis 
 
 

Mencari Wangimu 
 
 
 
Aku melihat bulan sabit di balik reranting cemara 
yang mencuri hatiku membeku di pinggir samudera 
sembari menghitung rasi di kedalaman imaji 
 
Aku biarkan angin membelai 
merekatkan rasaku pada embun rindu 
menjadi damaiku dalam kesabaran penuh 
menunggu pelangi melengkung di cakrawala 
 
Aku pejamkan mata menghayati getar-getar jiwa 
menerawang membiduk lamunan 
pada hening 
bergumam 
sepi 
 
Aku hitung detik-detik 
menjemput mimpi wangimu di seberang sabana 
meraup risalah sebagai cahaya 
di dalam sejuta 
cahaya 
 
Cepu, 060119 
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Retno Rengganis 
 
 

Aku Pamit 
 
 
 
Aku menulis pengakuan di daun flamboyan 
agar kau bisa mengeja aksara demi aksara 
tentangku akanmu 
 
Sebuah pengakuan akan menyakitkan 
atau bahkan membuatmu biru 
puisi-puisiku yang bertajuk semu 
akan cinta harapmu 
kupupus 
kuramu 
 
Salah siapa? 
tak ada yang salah 
ketika madah datang membelah 
 
Kenapa? 
sebab cinta hanya singgah di mata 
kejelasan bagai awan tipis 
tanpa bisa datangkan gerimis 
 
Maafkan 
aku pergi tanpa pamitan 
sebab cintamu pun tanpa kejelasan 
 
Cepu, 300719 
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Retno Rengganis 
 
 

Aku Cahaya Cintamu 
 
 
 
Cinta adalah sebutir permata 
tak patut engkau lempar seperti kerikil jalanan 
 
Lepas tindakan ketidaksadaran diri 
biarkanlah keindahan Sang Kekasih menjelma 
sebening embun berkilau cahaya 
 
Cobalah menjadi pecinta yang dimabukkan kasih 
karena jati dirimu sebagai Yang Maha Indah 
 
Sekian lama belajar dalam perjalanan 
mengetuk pintu ke pintu rumahMu 
betapa terhenyak 
selama ini telah mengetuk pintu 
rumah diri sendiri 
 
Oh, cinta 
dari sekian tahun petualangan ini 
terombang-ambing ketidakpastian perahu raga 
nahkoda jiwaku seperti golek kencana menanti rapuh 
mengapung berlayar tanpa arah 
 
Namun, 
ketika jiwa merangkak dan merayap 
di antara kaki para pecinta-MU 
maka lepaskanlah perangkap dunia akhirat 
 
Hati yang dipenuhi Cinta 
dapatlah menjangkau langit tertinggi 
melati harum mekar indah 
suci dalam kemuliaan 
 
Cepu, 060719 
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Retno Rengganis 
 
 

Tentang Sungai 
 
 
 
Jika hujan bukan gelombang sungai-sungai 
mana mungkin awan adalah titik-titik air 
 
Aku ingin melihat helai bunga ilalang 
di raut wajahmu 
bersinar matahari 
 
Ketika kerontang menggerogoti daun kering jiwa 
kini atas kuyupmu ciptakan tirta bening air surga 
 
Hiduplah yang gugur menjelma tunas-tunas 
kemudian menebarkan harum rahmat 
 
di antara bunga-bunga air mata 
mengucurlah basah hati 
pada kecintaan 
sang maha abadi 
 
Cepu 030519 
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Retno Rengganis 
 
 

Menjadi Embun 
 
 
 
Kematian adalah rindu 
bercumbu pada Sang Kekasih 
 
Pembebasan dalam penantianku 
padamu cinta 
 
Tiada takut akan kerontang 
ketika hujan air mata itu rindu 
 
Aku tidak terperosok pada jurang dalam 
karena itu peti mati jasadku 
 
Aku tidak pergi 
sebab aku datang pada 
cintaku abadi 
 
Aku ingin tenang melepas lelah 
sebab kematian hanya batas tirai 
maka jangan bicara 
selamat tinggal 
jangan 
 
Jika kau tahu 
itulah surga abadi bukan mimpi 
lihatlah aku bangkit 
di sana sebagai akhir 
ketika matahari 
telah menjadi embun 
 
Sumenep, 070719 
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Retno Rengganis 
 
 

Perahu Kertas Melepas 
 
 
 
Lepas sauh 
perahu kembali dalam pelayaran 
mencari cinta di luas samudera 
 
Biduk mulai dirasa 
gelombang menari makin menggila 
laut hempasannya bagai gulungan naga 
meliukluahkan hasrat cinta 
 
Perahu kertas warna emas 
makin lepas 
jauh 
menjauh 
 
Pada senja matahari malu 
memandang perahu ragaku 
mengulum senyum lambaikan 
bendera rindu 
 
Perahu kertas berwarna pelangi 
mempertahankan berahi jiwa terus berlayar 
tak peduli pada senja yang hendak pergi 
 
Gejolaknya terpacu kian menjadi 
rumbai-rumbainya mulai berzikir 
doa-doanya menghardik setan 
untuk menyingkir 
 
Perahu kertas perlahan mangkir menjungkir 
terombang-ambing terbentur karang tebing 
menjerit dahsyat 
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melengking 
 
Karam pada remasan badai 
samudera marah karang mengunyah 
perahu kertas warna emas 
gugur terhempas 
 
Cepu, 010719 
 
 
 
 

Retno Rengganis, lahir di kota Blora, sulung 
dari lima bersaudara. Aktif sebagai pengurus 
persilatan Merpati Putih, Cabang Cepu. Suka 
menulis puisi sejak muda, karya puisinya termuat 
dalam antalogi: Gugus Waktu, Melipat Kata 
Beribu Makna, Rumah Seribu Jendela, 45 Wanita 
dalam Puisi, Seribu Sisi NH Dini, dll.  
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Puisi-puisi Rizka Nur Laily Muallifa 
 
 

Toko Kecil Ibu 
 
 
 
ibu hampir tak pernah absen 
membuka toko kecil 
yang berada tak terlalu jauh 
dari rumah 
 
setelah sebelumnya memasak air mata 
hingga mendidih 
untuk diminum ayah  
sebelum pergi kerja 
 
tak ada yang sanggup 
menandingi getirnya air mata ibu 
demikian puji ayah selalu 
 
di toko kecil 
yang tak terlalu jauh 
dari rumah 
ibu hampir tak pernah absen 
meneteskan segala jenis obat 
ke matanya 
 
 
Sala, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

Rizka Nur Laily Muallifa 
 
 

Sebelum Solo 
: Pak Pra 

 
 
 
kausematkan buku-buku di kepalaku 
dan aku segera lulus kala itu 
 
sekian ribu pagi berikutnya 
terombang-ambing jiwaku di hutan yang penuh kupu-kupu 
dan buku 
akulah bayi ulat yang menggeliat di tengah-tengahnya 
 
 
Sala, 2017 
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Rizka Nur Laily Muallifa 
 
 

Hadiah Ibu 
 
 
 
Puisi melumer di sela-sela kesibukan 
yang kerap 
nubuat picik 
 
Di hadapan penggorengan, ibu-ibu sibuk 
membolak-balik ponsel yang tenggelam 
timbul di antara deru minyak goreng 
yang dioplos 
entah oleh siapa di tahun kehidupan yang mana 
 
: Anakku memberi hadiah lipstick dan eye shadow 
: Anakku memberi cucu yang lucu 
: Kalau anakku memberiku mantu yang ethes dan luwes di   
  dapur 
: Anakku sih cukup mengajakku liburan ke Swiss 
: Anakku cumlaude dan akan segera S2 di Universitas Instan  
  lalu S3 entah di mana. Cita-citanya jadi ahli yang cupet saja. 
 
Ibuku sendirian di pembaringan 
: Anakku memberiku sepi yang setiap hari kunikmati 
  sebagai 
  sarapan pagi 
 
 
Sala, 2017 
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Rizka Nur Laily Muallifa 
 
 

Keadaan Sedang Ramai 
 
 
 
kita, 
sepasang dingin 
sembunyi di balik daun mangga 
 
dan di pelataran putih itu 
kubungkus kelebat angin 
seperti membungkus matamu 
yang menggagalkan pejam abu-abu 
 
 
Sala, 2019 
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Rizka Nur Laily Muallifa 
 
 

Tapamu yang Purwa 
: Tuhan melongokmu di suwarga 

 
 
 
Tapa, 
ejaan namamu dalam bahasa Ibu 
berarti diam, berdiam diri 
terbenam dalam kedirian 
untuk mencapai kemuliaan 
 
Kemuliaan,  
kata moyang kita adalah kemanfaatan 
bagi selain kita 
keberartian bagi segala di luar 
diri kita 
 
Bencana, 
katamu bisa dan berhak 
datang kapan saja 
seperti juga masamu 
bisa dan boleh datang 
kapan pun 
 
Di Guangzhou 
Cina menyelimuti tubuhmu 
yang dari dulu berupaya 
mulia 
 
Di Boyolali, 
tanah pemakaman tak kenal 
sengit kemarau 
 
Sala, 2019 
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Rizka Nur Laily Muallifa 
 
 

Lelaki Bermata Jauh 
 
 
 
waktu dan keriuk kerupuk hijau pernah kita simpan 
baik-baik di toples bekas biskuit lebaran 
tiap susunan kita tata dengan pertimbangan setiti 
 
dua ratus tiga puluh bulan kemudian 
di hari rekah, kita kalah 
dan sepakat tak ada lagi tiket terselip di jendela kereta yang 

muram 
kita pilih gembok tanpa kunci untuk stasiun kota yang 

tenggelam 
 
 
Sala, 2019 
 
 
 
 

Rizka Nur Laily Muallifa, Alumnus Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Universitas Sebelas 
Maret (UNS). Aktif di Diskusi Kecil Pawon, Kisi 
Kelir, Bentara Muda Solo. Buku puisi yang ditulis 
bersama kawan-kawannya ialah Menghidupi 
Kematian (2018). Tulisannya pernah tersiar di 
Koran Tempo, Kedaulatan Rakyat, Solopos, Koran 
Madura, Radar Bojonegoro, detik.com, alif.id, 
basabasi.co, locita.co, langgar.co, 
kurungbuka.com, buruan.co, dan beberapa 
lainnya. Berumah maya di 
bacaanbiasa.wordpress.com. 
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Puisi-puisi Seruni Unie 
 
 

KU SEBUT  KAPANG SAJAK INI  
 
 
 
Kelak  akan kularung, puisi ini di pelupuk matamu  
Bila detik telah baliq 
Biar sejauh kilometer rindu yang terbengkalai 
Menemukan cerita di pagi selai 
Di mana rekaat embun adalah putik-putik bunga yang 

menafkahi jiwa 
 
Hingga tak harus kukejar debu-debu 
Dan salak anjing tengah malam  
Hanya demi menemukan peradaban baru 
Benua bagi dahaga 
Di tubuhmu, aku menziarahi dunia 
Syahdu 
 
Solo, 2019 
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Seruni Unie 
 
 

NAMAKU  PITALOKA 
                                            kepada: Tuan Patih Gajah Mada 
 
 
 
Pun aku bertakluk padamu, tuan 
Atas sejarah yang kautulis di tubuh ini 
Begitu agung 
Hingga seluruh negeri 
Tak berkesudah menyanjung 
 
Tapi cukup sesaat  
Selebihnya aku ingin memaki  
Kelicikan  masa lalu, di mana harga perempuan kau rendahkan 
Hanya semata ambisi 
Dengar, tuan. Aku Pitaloka abad ini  
Sampai kapan pun, perempuan akan memilih belapati, Demi 

menjaga kehormatan diri 
Maka tak perlu adigang adigung 
Di bumi Pasundan, namamu tak  pernah  mengalun 
 
Solo, 2018/2019 
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Seruni Unie 
 
 

JEMBATAN CAMPUHAN   
                                           Bersama: Naim 
 
 
 
Sepanjang Campuhan, aku menggauli kesepian. Tak ada lagi 
tempat untukku bersandar. Semenjak matahari sungsang dan 
mengecupkan tanda silang, pada dadaku yang sempal 
 
Kaki-kaki jenjang, sorot mata biru, silih ganti melewati. Tak ada 
kata. Seribu diksi seolah sembunyi. Mirip bayang bapak ibu, 
menyapa kosong dalam sesaji. Terasa kering perjalanan. Sebab 
tak ada lagi pelukan, ketika langkah kelelahan  
 
Maka pahami, bila kadang kupilih jalan sendiri. Menikmati 
kebisuan dari waktu serpih kamboja, di mana tiap detik tak 
henti mengulum tasbih  
 
Sepanjang Campuhan, aku menjajakan garis tangan. Kepada 
angin, pura dan patung dewa. Sembari melafal kekalahan, 
semoga kau tak mendengar. Betapa jantungku nanar 
menghadapi menopause malam. Di jembatan ini, aku  jatuh 
cinta kesekian kali 
 
Ubud, 2017 
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Seruni Unie 
 
 

SAJAK  KECIL  DARI  UBUD                               
                                     
 
 
1/ 
Sepulang dari Ubud, sebuah sajak tak henti bersujud. Memohon 
malam, agar tak melanjutkan kegenitan 
Pada langit nikotin, pada senyum maskulin 
Biar saja angin berhembus elegi dan memilih sakit jiwa, sebagai 
akhir cerita 
Sebab aku tahu, tak baik menandur kisah di matamu 
 
2/ 
Pada anomali perhatian, imajinasi berhamburan. Memeluk 
harap dan mimpi. Lalu menemui pagi dalam warna sepi. Sebab 
malam hanya berisi tandus kenangan. Tentang perempuan dan 
langkah yang tak bosan istighfar 
 
3/ 
Kelak, aku akan melupakan semua. Jernih udara di pulau 
dewata juga pohon-pohon kamboja yang menyimpan bijaksana. 
Sebab di sana aku ingin terus hidup. Menikmati rasa kuyup. 
Sekali pun fana 
 
Solo-Ubud, 2017 
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Seruni Unie 
 
 

MENYUSURI  CANDI  SUKUH 
 
 
 
1/ 
Pada sapaan pinus-pinus tua, diam-diam aku terus meraba  
Akan berujung di mana langkah ini 
Sedang dingin cuma menyisakan kalimat sepi –pada setapak 

jalan  
Relief menuju malam 
Aku atau kau?  yang lebih dulu sampai 
Di pemberhentian 
Mengecupkan nama –di balik kabut tebal 
: sebagai salam perpisahan 
 
2/ 
Akan kutunjukkan padamu 
Perihal aurat waktu  
Terjaga dari subuh hingga isya 
Demi semesta 
Dan darah dari selaput dara 
Adalah keperawanan yang kau minta 
Dalam mitos purba 
 
3/ 
Di depan lingga dan yoni 
Adam Hawa memilih khuldi 
Aku menahlil namamu ribuan kali 
 
Solo, 2016/2019 
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Seruni Unie 
 
 

MONOLOG  LAJANG 
 
 
 
1/ 
Aku mulai tak yakin dengan ketabahan musim 
yang tiba-tiba kewalahan, melukiskan sepi 
setelah waktu menyambangi 
 
Sujud ini tak lagi khusuk, selalu kasak  
selalu berderak 
siapa kelak? penghibah kecupan di akhir sembahyang 
saat renta menghampiri, saat pipi tak ranum lagi 
sementara malam kian nglangut 
: mendeklarasi uban dan keriput 
 
2/ 
Andai takdir bisa kumainkan 
barangkali malam ini kita bisa kencan.  
berciuman  
sembari menghayati doa yang memilih pejam  
setelah sahadat diucapkan 
andai... 
 
Solo,2016/2019 
 
 

Seruni Unie, buruh mebel yang jatuh cinta pada 
puisi. Tulisannya sempat mampir di sejumlah 
media, seperti Jawapos, Indo pos, Republika, 
Media Indonesia, dsb. Pula online di biem.co; ide-
ide; kurungbuka, dll. Antologi tunggalnya: 
Andrawina (2015), Zikir Mawar (2016). Pernah 
di undang ke acara sastra, seperti MUNSI 2, 
UWRF 2017 juga PPN XI. Dan masih sinau di 
komunitas Pawon. 
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Puisi-puisi Thea Arnaiz Le 
 
 

Amen 
 
 
 
Melongok ke jendela, mencium bau monsoon 
Menurutmu apa yang kulihat? 
Orang-orang sangat aneh 
 
Masih dilumuri biru, tetapi aku merasa baikan 
Pasti gegara musim ini, 
Mencoba kuat untukmu 
 
 
Beri aku bunga matahari, beri aku cinta, dan juga es krim 
Hanya aku dan kau 
 
17° C di tempat, 2019 
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Thea Arnaiz Le 
 
 

Atom 
 
 
 
Aku harus meninggalkan cinta dan kerinduan, 
Mungkin sesuatu bisa menolongku dari kejahatan ini 
Aku hilang di laut dan menangis 
Mereka mengambil kebaikanku sebagai kelemahan 
Dan aku berubah 
Tidak stabil 
Maka aku mengambil ruang 
 
Lari membawa kuda dan lari. Lari. Lari. 
Hari-hari yang anjing telah berakhir 
Dan itu harus. 
 
Soc, 2019 
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Thea Arnaiz Le 
 
 

Kala Kemarau 
 
 
 
Langit kelabu di musim kemarau 
Masih terbangun dan berjalan dengan takut 
I Can Dream About You mengiringi langkah 
Kau tahu aku takut,  
Kita berdiri di masing-masing bintang. 
Aku hanya punya malam ini untuk percakapan 
Jenis cinta manusia apa ini? 
Aku sangat jelek 
Aku melihat diriku, aku harus bertangung jawab atas segalanya. 
Aku melihat dirimu, kau harus bertangung jawab atas 

segalanya. 
 
Harus jadi musim kemarau kali ini. 
 
Solo, 2019 
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Thea Arnaiz Le 
 
 

Pintu 
 
 
 
Hujan di atas batu 
Suku Indian menabrakkan mobilnya ke batu 
Ibu membawaku untuk melihat awan 
“Bangun, J, lihatlah awannya.” 
Gelap. Seperti mataku yang melihatnya. 
Dari kuda besi ini, aku melewati pantai di mana 
Banyak orang menunggu pengobatan. 
Apa kau pernah melihat Tuhan? 
Aku. Berhenti. 
 
(Solo, 2016) 
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Thea Arnaiz Le 
 
 

Madam Fujin 
 
 
 

Girls, don’t forget your pearls 
And all of your horses 

As you make your way across the pond. 
Girls, don’t forget your curls 

And all of your corsets 
Memorize them in a little song. 

(Lana Del Rey – “When The World Was At War We Kept 
Dancing”) 

 
Madam tetap menghiasi dirinya dengan pakaian mewah 
dan tidak lupa dengan perhiasannya. 
Dunia sedang berperang. 
Tetapi, Madam tidak akan lupa menata rambutnya. 
Madam tetap makan dari sendok perak 
dan minum dari gelas kristal. 
Rumahnya tetap terhiasi yang mewah-mewah. 
Madam terlahir untuk melihat dan begitu pikat. 
Banyak yang menilai Madam sebagai jalang. 
Tapi suatu ketika Madam pernah bilang padaku, 
setidaknya ia menjadi jalang yang bebas. 
Kemarahan telah membawa Madam  
menjadi perempuan yang kuat. 
Madam memiliki kemarahan dan kecantikan pada dirinya. 
 
Solo, 2018 
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Thea Arnaiz Le 
 
 

Senjata dan Bunga Mawar 
 
 
 
Dia menyukai senjata sedang aku masih mencari bunga mawar 

di antara tubuhnya. 
Pertemuan antara senjata dengan tubuhnya diawali oleh tinta, 

hingga menyerap dalam kulitnya yang putih. 
Aku masih penasaran di mana nanti dia akan menorehkan 

bunga mawar pada tubuhnya. 
Semoga aku tidak kesulitan melihatnya di antara tiap petak 

tubuhnya. 
 
(Solo, 2017) 
 
 

 
Thea Arnaiz Le, terkadang menulis cerpen 
atau puisi di kala senggang. Masih tinggal di 
Sala untuk merampungkan tugas penelitian. 
Sudah membikin antologi puisi Menghidupi 
Kematian dan antologi cerpen Perempuan 
Bersepatu Kulit Ikan, keduanya digarap 
bersama kawan-kawan lain. Bisa dihubungi 
lewat @penunggangkereta. 
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