
Puisi dan Foto

Bagus Tri Handoko



Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113
(1)  Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2)  Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)  Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



ADAKAH
PAGI

DI KOTA
INI?

Puisi  dan Foto

Bagus Tri Handoko

YPLP-PT. STKIP PGRI Bangkalan,
Jl. Soekarno-Hatta No.52

Penerbit



Penulis
Bagus Tri Handoko

Desain Sampul
Joko Sucipto

Editor
Semiotika Mawar

Tata Letak
Joko Sucipto

Halaman: xiii+ 87
Ukuran: 13,5 cm x 20 cm

Cetakan Pertama: Januari, 2017
ISBN.......................

Penerbit
STKIP Press

YPLP-PT. STKIP PGRI Bangkalan
Jl. Soekarno-Hatta No.52

e-mail: stkippress@gmail.com
Website: www.press.stkippgri-bkl.ac.id.

ADAKAH PAGI DI KOTA INI?
Puisi  dan Foto Bagus Tri Handoko



C a t a t a n  R i n g a n

V

1. Pintu Puji

Selamat! Itulah awal kata yang ingin saya sampaikan kepada Bagus Tri Handoko atas karya 
puisi tunggalnya. Karya puisi, menjadi buku, yang dikemas bersama taburan foto-foto 
bahagia: menawarkan figur-figur kontemplatif ala kompisisi toreh. Buku pertama, yang 
sekaligus di dalamnya saya yakin terdapat harapan, terutama (nanti, mungkin) dari 
pembaca, bahwa ini bukan buku terakhir dari seorang yang ahli menulis seperti Bagus Tri 
Handoko. Seorang kreator yang sangat futuristik, kritis, dan juga mengasyikkan.

2. Distansi Dekat

Menuju puisinya saya awali dari judul “Kotoran Sungai Junok” dalam situasi distansi dekat. 
Puisi dalam potret keadaan sungai yang kehilangan iktikad sebagai maktub sebuah 
panorama estetik. Simak saja dalam garis bingkai yang mendampingi teks puisi, dalam 
gambar tersaji sebuah sungai kering, dinding sungai yang tampak melarat, pohon dengan 
daun yang kesepian, juga aspal jalan yang enggan dilalui. Dari potret inilah kemudian Bagus 
Tri Handoko mendapati sesuatu yang dipandangnya tak jelas seperti ungkapan yang menjadi 
kalimat pertama puisinya 'Hari itu, bukan pagi, tapi sunyi'. Diperkuat pula kemudian dengan 
kata 'gila' dan kata 'memaki'.

DISTANSI PSIKIS 
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Hari itu, bukan pagi, tapi sunyi
Laki-laki setengah muda, sedikit gula
Berjalan di pinggir kali
Aku menegur 
Dia tak tertegur
Aku memaki
Dia memuji
(Hlm. 5)

Nilai jarak dekatnya adalah hubungan antara puisi dan foto berhasil menjadi representasi 
mikro yang mencemaskan. Dalam istilah Bullough, Bagus Tri Handoko berhasil masuk ke 
bagian-bagian yang disebut self Involvement. Paduannya adalah kontradiksi pelipur yang 
terjadi antara 'Aku' dan 'Dia'. 'Aku' menjadi baik (Aku menegur) sekaligus 'Aku' yang 
menjadi buruk (Aku memaki). Juga 'Dia' yang buruk (Dia tak menegur) lalu menjadi baik (Dia 
memuji). Pada jalinan inilah keterlibatan pribadi Bagus Tri Handoko menguasai. Psikis yang 
masif, yang rapat dan merayakan jarak realitas feeling karya yang sesungguhnya ada 
keterpisahan dengan kehidupan nyata. Gambar dalam potret boleh iya simbol feedback dari 
realita, dan bagian-bagian yang masing-masing dalam distansi dekat (sebuah sungai 
kering, dinding sungai yang tampak melarat, pohon dengan daun yang kesepian, juga aspal 
jalan yang enggan dilalui) dikonstruksi dengan teks yang di sisi lain menuju gradasi tafsir 
sentuhan rupa gaya-gaya Jacob V. Ruysdael atau Jan Vermeer yang secara subjektif boleh 
saya sebut realitas kelabu. Di situlah daya tarik distansi dekat yang terdapat dalam puisi 
Bagus Tri Handoko. Sedekat pengakuannya yang menjadi teks terhadap sesuatu yang ia 
nanti: entah pagi, entah orang yang berdiri, entah mata yang memandang, atau arah yang 
dipilih oleh tubuh untuk menghadap. Seperti foto dan puisi di halaman 16 dan 17, tentang 
ekspresi yang benar-benar menunggu sesuatu dengan cemas dan perasaan.

Jika rindu adalah cinta
maka tangis adalah sayang
jika tawa adalah bahagia
maka senyummu adalah aku
(hlm. 12)
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3. Distansi Tengah

Distansi Tengah adalah jarak keterlibatan pribadi yang dimaksudkan menegas bagian-
bagian untuk keseluruhan. Menurut Bahari (2014), berlatar Maertens dan Michelis, distansi 
bagian ini adalah jarak terpenting bagi pelaku seni karena membentuk asumsi optis 27 
derajat. Apakah itu optis 27 derajat? Ia adalah puisi Bagus Tri Handoko pada ketegori judul 
“Senja di Tapal Kuda” dan “Yang Katanya Kaum Terpelajar”. Puisi yang sayup-sayup, tak 
membahas lebar, tapi menuang dan menaung yang jauh berdasarkan dekat. Bacalah pelan-
pelan model bisik pada potongan puisi berikut.

Sayup-sayup suara azan berkumandang
Perlahan kunikmati panggilan ini
Kuusap peluhku, kulihat tanganku, 
kutatap mataku
Kudengar batinku
(Hlm. 10)

Sepotong puisi di atas objek maknanya adalah titik balik suasana sebagai batas. Terutama 
berdasarkan judul. “Senja di Tapal Kuda” mengandung unsur senyap yang akhir, khususnya 
pada kata 'senja' yang menampakkan titik balik. Senja sebagai harfiah makna adalah waktu 
ujung/akhir di rentang siang. Artinya itu merupakan epilog suasana seperti visualisasi 
tentang sesuatu yang dimatikan menjadi bagian belakang, yang menuju jauh, seperti yang 
tampak pada foto (dinding rumah bagian belakang, objek dekat menuju jauh [bentang kabel 
listrik, jalan baru, deret rumah] yang lurus menuju jauh) adalah distansi terbaik 
keterlibatan pribadi. Ia tidak melupakan seni rupa terdekat, karena punya tujuan universal 
dari setiap insiden yang telah menyerahkan diri pada jangkauan. Meski situasi karakter dan 
sifat sebagai karangan yang berlangsung dalam puisi adalah strategi deduktif yang sangat 
privat, namun demikianlah memang gaya puisi Bagus Tri Handoko menerobos. Simak pula 
kesan protes intelektualnya pada secarik kutipan berikut.
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Kaum ini pantas bersedih
Karena selepas Dr Sutomo menggelitik 
pemuda dengan Budi Utomo
Tak ada lagi pemuda yang tergelitik
Atau kiranya menggelitik
(Hlm. 68)

4. Distansi Jauh

Baiklah, pada bagian ini puisi-puisi Bagus Tri Handoko saya anggap membuka diri untuk 
ruang jarak yang umum. Sebab, hampir setiap penulis, tentu tak dapat lepas dari 
kepentingan global dalam lapis perspektifnya (untuk selurus kesempatan yang pribadi). 
Karena domain stilistika sebuah karya jika ditarik ke bentang keseluruhan, tentu orientasi 
capainya adalah nasihat, sebagai pesan, sebagai pendapat, atau bentuk-bentuk yang 
terkadang sangat terasa bijaksana. Ini lahir dari status alamiah manusia yang biasanya 
terungkap tak sengaja dan muncul tanpa paksa. Dalam istilah ini dapat saya sebut sebagai 
kedewasaan intuisi seperti maksud dari kutipan puisi berjudul “Filosofi Tajin Sobih” 
berikut.

Walau hidup berat tetaplah 
bersyukur
Terakhir jadilah Guleh Gentong
warnanya jelek, pekat, tapi
memaniskan segalanya
(Hlm. 34)

Kebijaksanaan pada puisi di atas tentu karena murninya ia sebagai kesan nasihat. Letak 
globalnya terpasung pada kata 'hidup berat'. Psikilogi diri yang membentuk benang putih 
dalam puisi di atas, Bagus Tri Handoko membuka cakrawala pemaknaan dari bentuk-bentuk 
irama penghayat maksud dari aspek semantis 'Guleh Gentong' (gula merah), kata 'jelek', 
dan kata 'pekat'. Pendeknya, “hidup berat' sebagai distansi jauh merupakan naikan dari 
suatu beban yang dipikul oleh sesuatu yang jelek atau pekat. Estetika kejiwaan kata 'jelek' 
dan 'pekat' akhirnya menjadi sangat artifisial saat tak dapat lagi disentuh oleh waham-
waham makna yang insidental.
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Bahkan foto yang mendampingi puisi tersebut seolah kehilangan figur perannya. Menjadi 
mati, tak berguna, tumbang dan sia. Mari simak puisi yang lain dari Bagus Tri Handoko yang 
jarak estetikanya sangat apatis kepada definisi, sehingga menujukkan ruang distansinya 
adalah jauh, adalah tinggi, adalah capaian yang melebihi lautan dalam. Bahkan peran 
lentang foto yang menyertai di atas sedikit lebih sederhana dari pendapat Erich Kehler 
tentang alam seni, yang kecil namun bercermin semesta.

Bapak anakmu ini akan berangkat
Bergerak menuju tempat
Di mana ada bapak dan nikmat
(Hlm. 60)

Begitulah puisi Bagus Tri Handoko berjudul “Perjalanan Menuju Rumah”. Objek gambar 
yang menyesuaikan adalah komposisi alam sebagai luas. Alam dalam tautan yang melepas 
aspek-aspek insidental dari pohon, dari ruang langit, dari garis tanah yang menunjukkan 
bidang bumi. Pelepasan aspek insidental inilah yang menguatkan puisi yang ditulis oleh 
Bagus Tri Handoko, sehingga menjadi benar-benar perjalanan dengan esensi jarak (ada 
berangkat, ada tempuh, ada laluan atau lintas, ada tujuan, ada sampai).  Puitika pohon, 
puitika langit, dan puitika garis bumi sebagai penanda tanah merupakan figurasi dari 
makna-makna yang dilepaskan ke dalam teks puisi. Kesatuannya semacam semiosis 
'pulang' yang bersuara kembali, dan memasifkan keseluruhan isi sajak yang oleh 
penulisnya dimaksudkan setara kabar gumam hati yang dapat terdengar hingga ke tujuan, 
yaitu ke bapak.

5. Sudah Malam

Sebagai catatan subversi dengan tanda (+), puisi-puisi Bagus Tri Handoko yang terkumpul 
dalam buku puisi dan foto “Adakah Pagi di Kota ini” merupakan harapan kreatif bagi 
kesinambungan sastra di Bangkalan, khususnya puisi.  Seperti tentang perjalanan yang 
kerap ia tulis dengan semangat, gigih, dan berpendaran. Tengok kedalaman harapan yang 
tertuang dalam puisi “Kota Tua di Tanah Muda”, “Jumat yang Sendu”, “Berani Melawan 
Arus”, “Klise”, “Cerita Sandal Jepit”, “Belajar Bahasa”, “Surat Munir Kepada Wiji Tukul”, 
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atau “Dongeng Ibu Sebelum Tidur”, hingga jauhnya distansi psikis yang terdapat pada puisi 
“Menjemput Maut” dan “Luka dan Duka”. Mengulasnya pun akhirnya menjadi menarik. 
Pengulasan berdasarkan gambar dan teks atas nama tiga bentuk (distansi dekat, distansi 
tengah, dan distansi jauh) menunjukkan bahwa puisi Bagus Tri Handoko mempunyai 
kedekatan kepada yang disangkanya jauh sekalipun. Apalagi persoalan kemas yang 
menjadi motif buku puisinya tak tidak lagi konvensional. Tingkat keterlibatan pribadi dalam 
merangka menjadi pengalaman merupakan penciptaan jarak jiwa dengan hal-hal yang 
mempengaruhi diri. Melalui kesepakatan penyadaran, seperti pewujudan kerja sama antara 
kehidupan nyata dengan realitas feeling karya di luar penghayatan praktis.

Bangkalan, 25 Desember 2016

M. Helmy Prasetya
Pimpinan Komunitas Masyarakat Lumpur 
Dan Dosen Sastra  STKIP PGRI Bangkalan
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1

Untuk kau yang kusebut pagi. Entah berapa lama aku 
menikmati malam di kota ini. Aku tak peduli. Aku hanya 

ingin duduk dan bertanya, datangkah kau selepas 
malam ini?



2

MENCARI PAGI

“Cintamu padaku tak pernah kusangsikan,
Tapi cinta cuma nomor dua.
Nomor satu carilah keselamatan.” 

? W.S. Rendra, Blues untuk Bonnie



Dalam seteguk kopi pahit yang kuminum pagi ini
Ada harap dan cemas
Aroma pekat dan lengkap hampir menyelimuti seisi hidung dan 
bibirku
Dalam setiap tetes hitamnya ada pengharapan dan kecemasan
Namun aku percaya jika pagi yang selalu kucari
Yang tak pernah muncul kala subuh berkumandang
Ada dalam pekatnya kopi dan senyumnya
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Jika malam ada
Maka nyawa ada
Jika angin kau hirup
Maka pagi kucari

Di sini, aku mencari
Bukan terluka
Mencari malam, bukan pagi
Mencari angin, bukan mati…

MALAM DI KOTA
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Hari itu, bukan pagi, tapi sunyi
Laki-laki setengah muda, sedikit gila
berjalan di pinggir kali
Aku menegur
Dia tak tertegur
Aku memaki
Dia memuji

Tanpa ba bi bu dia melompat
Tercebur penuh kotoran

Aku memuji
Dia memaki

Aku tertegur
Dia menegur, patek….. katanya

Penuh kotoran dia tertawa berkata bahagia
Patek lagi sambil tertawa, hingga mulutnya
tersumpal kotorannya

KOTORAN
SUNGAI JUNOK

5
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DARI SEORANG KULI KEPADA BOSNYA

Ini tulisan bukan puisi
Ini kata-kata bukan sandiwara
Ini tulisan, bukan puisi Hartojo Andangdjaja
Ya, yang katanya dari seorang guru kepada murid-
muridnya
Ini kata-kata dari seorang kuli kepada bosnya
Tentang cerita laki-laki paro baya pada anaknya
Cerita peluh, bukan keluh
Cerita pendek, bukan roman

“Pak bos ini surat dari anak saya. Isinya penuh angka, 
aku coba bertanya, tapi ia membisu tak punya pagi,” 
ujar laki-laki paro baya yang katanya kuli itu

“Ha ha ha…..,” begitu saja bosnya berkata.

Laki-laki paro baya itu pun pulang bertemu anaknya
Disampaikannya Ha Ha Ha dari bosnya 7



KOTA TUA DI TANAH MUDA
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Dindingnya mulai terkelupas
Catnya sudah pudar
Kusennya termakan usia
Beginilah nasib jika tak lagi muda
Teronggok begitu saja, dilewati sepanjang masa

Banyak coretan yang kulihat
Kata-katanya tak puitis
Cenderung anarkis walau berasal dari kata cinta
Kucari pintunya
Buat apa kalau hanya dilihat tapi tak dijamah

Kala pintu terbuka 
Muncul pemuda berkursi tua yang tinggal menunggu 
waktu untuk hancur tak tersisa
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SENJA DI TAPAL KUDA

Sayup-sayup suara azan berkumandang
Perlahan kunikmati panggilan ini
Kuusap peluhku, kulihat tanganku, kutatap mataku
Kudengar batinku
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Hening
Diam
Perih
Lalu
Aku
Sendiri
Kudaki tebing itu, kulihat anak gunung mencari air
Membawa ember senyumnya membasahi 
Air tak ada
Tapi senyum tetap tersedia
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UNTUKMU YANG MENANTI PAGI
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Jika rindu adalah cinta
maka tangis adalah sayang
Jika tawa adalah bahagia
maka senyummu adalah aku
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DIALOG BERDASI

”Bapak Ada,” ujar pria berdasi

”Dengan siapa? timpal wanita berdasi

”Saya kemeja rapi,” balas pria berdasi

”Tunggu di sini,” kata wanita berdasi
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1 jam berlalu, wanita berdasi tak kunjung 
kembali
Dasi dasi yang lain menunggu cemas
Menanti dering berbunyi, tidur dasi menjadi basi
Pulang tak nyaman, menunggu menjadi tai
Ditunggu tak kunjung berdering, dasi menjadi 
frustasi
Dilipatnya dasi menjadi kemeja yang tak rapi

Tit tit it titit it tit 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttt basi
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HUJAN YANG TAK PERNAH DINGIN

Kunikmati setiap tetesmu
Aku dan dinginmu
Bercanda dalam mendung
Tertawa dengan pekat
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PEREMPUAN BERHATI SALAK

Suara saronen menukik-nukik di balik bilik
Perempuan dengan samper itu meliuk-liuk
Bukan di balik bilik, tapi di hamparan tanahnya Tuhan
Samper digulung, tangan dikepal, senyum diumbar

Sek nasek sek nasek eeeeee

”Nasek nak”?

”Nasek cong”?

”Nasek Pak, nasek Bu”?

Suaranya melengking, tak menukik seperti Saronen
Kukenal namanya sebagai Bu' Mina
Perempuan berhati Salak

17



Jumat Yang Sendu
18



Hari ini aku ingin menulis, 
tentang Jumat yang sendu, 
tentang hujan yang meronta 
dan tentang senyummu di pagi yang selalu datang tanpa pernah 
kupanggil.
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KERAMAIAN DALAM SEPI
DI LABANG BHUTA

Hari ini senja tak biasa
Senja tersembunyi di balik kelam kota
Suara-suara manusia hampir tak terdengar
Nyaring di dalam lirih di luar
Tak ubahnya kota mati di keramaian manusia

Burung gereja terbang di balik senja
Tak takut rupanya dia
Nyaring di dalam berisik di luar
Tak ubahnya pasar malam
Aku tertawa
Bukan menertawakan senja
Tapi menertawakan yang nyaring di dalam

Lalu
Diam
Ramai
Tenang
Mati

Lalu
Diam
Ramai
Tenang
Mau mati terlewat mimpi
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Ditemani burung gereja di balik senja
yang menembus Labang Bhuta
Aku tak mau diam
Tapi aku juga tak bisa untuk tidak diam
Senja-senja yang dialunkan kembali tertawa kecil

Dan aku pun akhirnya diam.
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TAK LAGI DIAM DI LABANG MESEM

Detik yang lalu-lalang pergi tampak tak 
menyenangkan
Serangaian malam terbentang di ujung jalan
aku terdiam, menatapnya
ditemani suara petasan

Lebih dari 10 menit yang lalu waktu berbicara 
padaku
Namun aku hanya diam
diamku salah di mata waktu
Tapi aku dengan angkuhnya tetap diam
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Di ujung jalan yang kata orang 'Labang Mesem' itu 
suaranya tak lagi terdengar
ha ha ha ha ha ha dia menghilang

Semenit kemudian
Detik yang lalu-lalang pergi tampak menyenangkan
pantulan cahaya bulan yang katanya malam tertutup
Dia diam tapi tak mau menatapku
dia terdiam
ditemani suara petasan

Di ujung jalan yang kata orang 'Labang Mesem' itu 
suaranya mulai terdengar
Dan…
Aku tak lagi diam

25



DI PERSIMPANGAN LAMPU MERAH KOTA

26

Duduk di situ tanpa berkata-kata
Menikmati perpaduan warna-warna 
Kala merah aku diam
Diam sambil berkata dalam jiwa, berkata dan bertanya
Tentang kulit salak yang warnanya tak lagi hitam
Dan tentang biji salak yang tertelan



Mata pun mulai terpejam, namun terbuka
Kuning pun menyala, entah tandanya apa
Semut-semut yang sedari tadi bernyanyi pun bersiap pergi
Membawa salak yang tak lagi manis
Aku pun begitu, mulai pergi
Membawa biji salak yang tertelan

Jangan tanya, jangan pula menjawab
Biarlah hijau menunjukkan warnanya
Dan aku di sini menikmatinya
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CERITA RAMBUTAN LANGKAP

Berjalan di antara hutan, kampung, dusun, desa, dan kota
Lalu-lalang mereka pun terlihat sangat nyata
Aku sebagai pelaku utama
Mereka sebagai pemeran pembantu
Hutan, kampung, dusun, desa, dan kota menjadi latar yang 
sendu
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Satu tangkai kuterima
Buah manis dengan kulit berbulu
Satu buah kukupas
Kalian pasti merasakan aromanya
Manis rasanya
Lembut dagingnya

Satu buah selesai tertelan, aroma amis menyebar, tubuh 
kecil ikut tertelan

Satu nyawa melayang
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SIKLUS TAK BERSIKLUS
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Hati - Otak - Jari - Pena - Tangan - Kertas - Blog - 
Facebook – Hati – Kota 
Seperti ada yang terputus dari rangkaian itu
Pena tak bersahabat dengan kertas
Jari bermusuhan dengan keyboard
Hati cemburu pada mata
Hati marah pada otak
Otak ikut-ikutan benci dan marah pada tangan
Tangan dan jari yang tampaknya menyatu pun seperti 
saudara yang serius bertengkar
..........................................
Kosong seperti titik-titik.
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FILOSOFI TAJIN SOBIH

Ini bukan petuah orang tua
Hanya lidah yang merasakan asin dan manisnya

“Cong menjalani hidup itu harus
seperti Jin Sobih”

Jangan mudah diadu domba,
apalagi soal urusan agama.

Jadilah bubur mutiara, kecil,
bersatu menggelora di lidah

Walau hidup berat tetaplah 
bersyukur
Terakhir jadilah Guleh Gentong, 
warnanya jelek, pekat, tapi 
memaniskan segalanya.
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BERANI MELAWAN ARUS
Resiko terbesar ketika memilih untuk melawan arus, atau 
setidak-tidaknya tidak terbawa arus adalah kita akan 
terkucilkan, dan terasingkan. Tapi biarlah, toh dulu 
Diponegoro, Kartini, Sjahrir, Hatta, Soekarno, Gie juga 
terasingkan dan terkucilkan.Tapi sekarang kita menyebut 
mereka pahlawan. Kita berbeda arus bukan untuk disebut 
pahlawan.Tapi kita bangga bahwa kita belajar untuk tidak 
menjadi kaum penjilat, dan penyembah kekuasaan.
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TERLONTAR MALAM, TERTIMPA SENJA

38

Kelap-kelip lampu kota yang terpancar semalam masih membekas
Dingin, yang teramat dingin mungkin tak tahu
Tak tahu jika manusia ini terlonta-lonta didekapnya



K
Dipeluk dinginnya, dirangkul malamnya
Malam yang dingin di Surabaya semalam masih terasa
Terasa dan masih membekas
Kulit sawo matang ini ternyata tak peduli dekapannya
Pelukannya pun dihiraukan
Lagi-lagi terlonta-lonta di gelapnya Surabaya
Teringat ibu semalam, Akan dinginnya
Ahhh itulah perjalananku
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KLISE

Satu per satu dahan mulai berguguran,,,
apakah pertanda semi mulai datang?
ataukah dingin terlampau berlebihan?

kicauan burung kusampaikan pada dahan-dahan yang 
berguguran
akankah aku dahan berikutnya?

Senja yang terlalu klise,,
Jika pemilik Dahan TAK PERNAH SADAR, 
dan mengerti dahan-dahannya yang mulai berguguran
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DIAM DAN SENDIRI

Dalam keterasingan ada diam yang tak diam
Di antara kesendirian ada gerak yang tak bergerak
Dalam keterasingan dan di antara kesendirian aku ada
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AKU MENANGIS TAPI TAK MENETES

Malam katakanlah pada setiap keluhmu
Ceritakan pada dentum tetes peluhku
Aku rindu suaramu
Rindu rintihmu
Kini aku terpaku menanti itu

Jangan biarkan nafas berlalu
Raga tak menyatu
Diam tak menentu

Malam katakanlah pada keluh dan peluhku
Aku diam namun tak bisu
Aku menangis tapi tak menetes
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SEDERHANA

Menjadi baik itu sederhana
Berhenti mendengar hal-hal yang tidak baik
Menyimak dan mendengar perkataan yang baik
Berkumpul dengan orang yang baik

dan...

Melakukan hal-hal yang baik
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IKUT ARUS TAPI TAK TERBAWA ARUS

Semoga aku masih punya harga diri untuk tetap dengan keteguhan hati 
ini. Tidak terbawa arus, tidak pula mengikuti arus, dan yang paling 
penting tidak menjilat untuk tetap berada di dalam arus.

“Ranting yang rapuh pun akan tetap mampu bertahan”
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SEBATAS BICARA

Banyak yang suka bicara jika buku adalah jendela dunia. 
Namun sayang, hanya sebatas bicara. Padahal, lebih banyak 
bicara daripada membaca sebenarnya telah menghilangkan 
sebagian nikmat pengetahuan dunia.
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CERITA MINGGU DI KOTA YANG 
MERINDUKAN PAGI

Selepas malam kukenal siang

: Pagi memang selalu terlewatkan, jika mimpi 
terlampau panjang

Anak kecil bergerumul, melihat tubuh bersimbah 
luka

Para tetua melihat terpana
Sementara si muda cukup diam melihat di sana

Aku entah ada di mana

Hanya pandai berkata-kata
Menulis dan menerka
Di antara bau amis dan mereka

: Anak kecil tertawa 
Melihat si tua dan muda ikut menerka
Rupanya mereka masih tidur dan merindukan pagi 

di kotanya 47



TIRANI DI KOTA SANTRI

Jangan biarkan mulut terbungkam
Melihat anak kecil berkeliaran di tengah hujan
Berlarian di antara para terpelajar yang basah bukan 
kepalang

Jika kalian benar maka katakan
Jika kalian salah maka tunjukkan

Jangan diam dengan mata terpejam

Hari ini akan menjadi saksi

Ketika diam kalian adalah mati
Dan saat suara terbuka adalah hidup

Hei kau, yang berkalung surban
Katakanlah pada mereka yang terpelajar
Diam bukan pilihan
Karena mati adalah pasti

Maka bangunkan
48



49

Maka teriakkan

Pada mereka yang sampai detik ini masih saja terus terdiam 
dengan tirani di kota ini



MADURA IZINKAN
AKU BERSAJAK UNTUKMU

Di sebuah persimpangan semua bermula
saat anak Adam hanya mampu terpana
terkapar tak berdaya, tergolek penuh luka
kuingat pesan para tetua
di rumah yang usang dan renta
Nyaring suaranya tak pernah ketara
Tak juga bersuara
Tapi menusuk sukma
Di sebuah persimpangan semua bermula
saat anak Hawa tertunduk lesu tak kuasa
nyanyian kelaparan terus menggelora
tak ubahnya paduan suara
tapi hanya bagai semut yang bicara
Madura Izinkan Aku Bersajak Untukmu
Bukan tentang dongeng tetua pada anaknya
bukan pula tentang nyanyian Pulau Garam yang tak lagi ada
Tapi tentang anak Hawa dan Adam yang terkapar, tergolek, 
tertunduk penuh luka
Jika Taufiq Ismail berkata
Cinta pada kebebasan
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adalah cinta terlarang
hari ini.
Kemerdekaan masih bertahan
kemerdekaan untuk diam
senja ini.
Aku pun ingin bersajak
Untuk Madura, di mana aku berada
sepanjang Saronggi dan Kamal aku terluka
saat suara dikebiri dengan tajamnya
Hanya aroma penjual jambu air di Camplong yang kurasa
ditemani hembusan hangat Pak Rokib penjual gorengan di 
depan dewan sana
Madura itulah namamu yang tak pernah sama
di antara hamparan garam yang mengering aku bercerita
tentang aku yang bodohnya luar biasa
atau tentang mereka yang bodohnya memang biasa
dan mungkin tentang mereka yang katanya pintar duduk di 
atas singgasana
tertawa di rahim ibu yang terluka.
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Sudah cukup lama aku duduk di tepian Kota ini
Menyaksikan kehidupan yang sudah mati
Kadang aku merasa lelah
Kemudian ingin tidur beralaskan tanah yang kering ini
Sesaat aku ingin mencabik-cabik semua yang menjadi aroma 
busuk menusuk dan menyengat

Jangan pernah bertanya apalagi berkata ini adalah sajak 
kemarahan

Bukan!

Ini bukan sajak, apalagi kata-kata manis untuk kalian, kami, 
kita, atau mereka
Apa yang kutulis ini bukan juga makian atau umpatan

ADAKAH PAGI DI KOTA INI?
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Bukan!

Ini adalah pedih, sakit, dan perih yang teramat lama 
kupendam

Ya…
Perih karena sudah lama kurindukan, 
aroma tanah selepas hujan
dan sejuknya pagi setelah malam
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BERHENTI BERKATA-KATA

Jangan ada tanda selepas titik
Jangan ada kata selepas kata
Jangan ada tanya selepas kata
Jangan ada jawab selepas kata
Jangan ada seru selepas kata
Jangan ada apa-apa seusai kata
Jangan ada diam selepas kata
Jangan ada benci selepas kata
Jangan ada dendam selepas kata
Jangan ada marah jika berkata
Jangan berhenti berkata-kata
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DIKOTOMI DIAKRONIS-SINKRONIS

Dalam ruang kelas aku belajar 
Melihat bahasa dari waktu ke waktu

dan

Mendengar bahasa dalam satu waktu

Dalam ruang kehidupan aku juga belajar
Melihat penderitaan dari masa ke masa

dan

Mendengar penindasan dalam satu masa



SAYAPNYA TELAH PATAH
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: dia tak lagi bisa terbang
Melihat angkasa dan birunya langit akan jadi mimpi 
semata
Sayapnya telah patah, bulunya juga terbakar
Tapi jangan kasihani ia

Ia, dia, cukup puas dengan kesendiriannya
Patah sayapnya tak lagi mengapa

Biarlah 

Biarlah 

Jangan sembuhkan lukanya
Biar mengering tak tersisa!!
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Pada suatu masa aku ingin bercerita
Bukan cerita antara cinta dan duka
Aku hanya ingin duduk bersama Anda
Dalam satu simfoni yang sama
Di sebuah orchestra penuh rasa

: ini cerita sandal jepit

CERITA SENDAL JEPIT

58



 Yang setia pada tuannya
 Menunggu di antara cipratan tanah yang 

terguyur hujan

Lusuh warnanya
Jelek bentuknya
Tapi ia tetap setia
Pada satu hal yang sama

 Ya 
 Menunggu tuannya
 Kembali pada dirinya…
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PERJALANAN MENUJU RUMAH

Bapak anakmu ini akan berangkat
Bergerak menuju tempat
Di mana ada bapak dan nikmat
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SELEPAS TIKUNGAN

Belum sampai di rumah bapak
Selepas tikungan di sana
Ada pengemis berkata tidak
Pada uang yang katanya hasil menyembah katak
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SAMPAI DI RUMAH BAPAK
ANAK BERCERITA

Dalam hidup ada pilihan
Ada ya dan tidak
Ada hitam dan putih
Ada baru dan lama
Ada suka dan duka
Ada bapak dan cerita
Ada anak dan durhaka
Ada cinta dan lupa
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BELAJAR BAHASA

Seorang guru pernah berkata
Dalam bahasa ada makna
Dalam huruf penuh tanya
Dalam kata ada cerita
Dalam frasa ada cinta

dan sang guru terus berkata

di antara klausa terdapat kehidupan yang bergramatika
di dalam kalimat ada kematian yang terlihat nyata
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“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam 
pikiran apalagi dalam perbuatan”
- Pramoedya Ananta Toer

Kaum ini pantas bersedih
Karena selepas Dr Sutomo menggelitik pemuda dengan 
Budi Utomo
Tak ada lagi pemuda yang merasa tergelitik
Atau kiranya menggelitik

YANG KATANYA
KAUM TERPELAJAR
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Melihat kotanya saja ada mata yang terpejam
Mendengar ceritanya saja ada telinga yang tersumpal
Apalagi untuk menyimak kota dan ceritanya
Hati, kepala, dan pikirannya mungkin sudah padam
Lalu pantaskah kau sebut dirimu terpelajar?
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SURAT MUNIR KEPADA WIJI TUKUL

Kepada Kau yang Berada di Antara Jiwa Pembela

Wiji Tukul yang terhormat

Dengan datangnya dan terbacanya selembar kertas berisi pesanku ini 
aku ingin berkata.Jika saudara Wiji Tukul hendak terbang ke Amsterdam, 
jangan lupa naik Garuda. Di sana pesanlah segelas jus jeruk penghilang 
dahaga. Saya tahu nikmat jus jeruk di atas sana tak sesegar jus jeruk di 
warung bakso kaki lima. Tapi biarlah itu tak mengapa. Selepas saudara 
Wiji Tukul menikmati segarnya jus jeruk di atas Garuda, jangan lupa 
balas surat saya. Atau jika tidak ceritakan pada mereka, dan di antara 
jiwa para pembela.

Salam hangat dari Surga

Munir Sahabat Pembela
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BERHENTI MAKAN SEBELUM KENYANG

Sudah lama anak itu tahu
Jika makan sebelum kenyang adalah perintah ibu
Ibu pun juga sangat tahu
Perihal makan dan kenyang itu
Namun sayang
Bapak tak pernah tahu
Atau pura-pura tak tahu
Padahal sangat tahu
Perihal berhenti makan sebelum kenyang itu
Sayang beribu sayang, nasi sudah jadi susu
Bapak yang tak tahu, atau pura-pura tak tahu
Harus berakhir diketuk palu
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JANGAN BIASAKAN MENGUMPAT
AWAS MATI

1/
Saya bingung sekali akhir-akhir ini

Banyak orang yang katanya lahir bukan di zaman monarki
Yang katanya bebas berkata aku dan aki
Sering kali
Mengumpat di sana dan sini
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2/
Aku bingung sekali akhir-akhir ini
Banyak orang ngakunya santri
Yang katanya dekat dengan surgawi
Sering kali
Bermain dengan api

3/
Dia bingung sekali akhir-akhir ini
Banyak orang hidup di era yang namanya demokrasi
Yang katanya boleh nulis itu dan ini
Sering kali
Terhunus, terluka, dan mati
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DONGENG IBU SEBELUM TIDUR

Pada suatu malam saat aku ingin tidur
Ibu datang menghampiri
Ia bercerita dan menari
Tentang dongeng si kancil 
Ibu bercerita
Aku mendengar dan menyimak
Ibu berkata dengan semangat
Aku menyimak dengan setengah sadar

Hingga akhirnya aku pun tidur dengan pulasnya

Dalam mimpi aku bertemu dengan si kancil
Si kancil pun mengajariku tentang menjadi cerdik

Kala esok aku terbangun
Ilmu kancil ikut terbangun
Hingga aku menjadi maling
Yang mencuri sarang penyamun
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MENJEMPUT MAUT

Bau kemenyan menguasai isi bumi
Surat Yasin pun tak berhenti dialunkan
Bendera kuning terpasang sebagai peringatan
Namun kau yang angkuh tak menghiraukan
Tetap berdiri di atas sandal jepit yang istrimu belikan
Kau, ya, kau, apa yang kini kau banggakan
Suara-suara nyaring yang kau teriakkan
Kini hanya menjadi barang kulakan

Nyaring diteriakkan
Namun tumpul dibuktikan

Kini hanya istri dan anakmu yang menyaksikan
Sang ayah terkubur di atas nisan
Akibat pembelaan yang terus diserukan
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PERAHU ITU
TAK PERNAH KANDAS
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Di suatu sore, aku pergi jalan-jalan ke tepi sungai.
Melihat banyak perahu aku pun bertanya
Bagaimana perahu itu tetap mengapung di atas air 
Bukankah kala kulempar batu, batu itu pun lantas tenggelam
Kala kulempar besi, besi itu pun tenggelam

Kala kulempar kota ini pun, aku sangat yakin akan tenggelam. 

Lalu mengapa perahu itu tak pernah kandas, atau bahkan 
tenggelam.Orang-orang yang sedari tadi berdiri di atas perahu 
itu pun tampak tenang-tenang saja. Tak sedikit pun di raut 
wajahnya terpancar rasa takut akan turut tenggelam bersama 
perahu itu. Aku pun terus bertanya, tapi tak pernah terjawab. 
Hingga akhirnya perahu itu berangkat tanpa pernah takut untuk 
kandas.
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SAJAK-SAJAK PENDENDAM

Sejak dulu aku tak pernah percaya pengadilan
Yang isinya orang tua dengan baju terlampau besar

Ditambah palu yang menjadi pengingat kemunafikan

: tak percaya?
Lihatlah.

Kala palu dipukulkan

#tok#tok#tok

Yang salah dibenarkan
Yang benar disalahkan
Yang beruang dimenangkan
Yang miskin dikuburkan
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HUJAN DI RUMAH KAMI

Musim hujan telah datang kembali
Bersama angin dan kenangan yang juga datang kembali
Aroma kemenangan dan kekalahan pun teringat kembali
Di tengah dan di antara kebersamaan yang belum kembali
Aku dan mereka pun berbincang
Dengan hujan yang berisik 
Tentang hujan di rumah kami
Tentang kota dan sakitnya

: dan tentang merindu untuk sembuhnya
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LUKA DAN DUKA

Kala waktu tak pernah mau berjalan mundur
Kala hitam tak pernah ingin menjadi putih
Harusnya kau pun terus bersuara
Bukankah setiap kulit yang terluka akan mengeluarkan darah
Warna yang merah

Lalu mengapa kau menjadi diam?
Lupakah kau tentang lukanya?
Tak ingatkah kau dengan sakitnya?
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Jika kau pikir sakit itu lebih menakutkan 
Ketimbang suara yang kau bungkam

Maka duka akan selalu datang
Bersama waktu yang tak pernah mau berjalan ke belakang
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WAKTU ITU PUKUL 20.00 
: Alun-Alun Bangkalan
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Langit saat itu nampak berbeda
ada tangis yang tertahan di balik pekatnya
senyum?
Jangan kau terka dan tanya
Aku sangat yakin tak pernah ada
Seyakin apa yang aku lihat saat itu
Waktu itu pukul 20.00. Anak kecil itu duduk di trotoar yang 
basah
Bersama kue yang juga basah 

Itukah yang kau sebut senyum?
Aku kembali yakin itu adalah tangis
Tangis yang tertahan di balik pekatnya
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DI BALIK JERUJI BESI

Di balik jeruji besi ada dia yang katanya berdosa
Di atas sajadah itu ada yang katanya akan masuk surga

Lalu aku harus percaya yang mana?

Di televisi ada berita
Sidang tentang nenek yang katanya mencuri kayu milik 
pemerintahnya
Dia kemudian diputus penjara
Masuk di balik jeruji besi
Dicap sebagai pendosa

kemarin,

aku membaca berita
di koran milik pak ketua

Anggota dewan yang terpercaya
Lagi bagi-bagi sembako
Dan Solat Jumat bersama warga
Di atas sajadah itu. Dia katanya akan masuk surga
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KESENDIRIAN 
“Solitude is the profoundest fact of the human condition. 
Man is the only being who knows he is alone.” 
?  Octavio Paz
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Dalam kesendirian manusia lupa untuk meramaikan 
Jiwa dan hening menjadikan raga enggan berteriak
Manusia dan kesendirian seolah menjadi bagian yang 
beriak

: solitude
: kesendirian

kata yang tersusun dari huruf yang berbeda
memiliki makna yang menurut manusia sama

/dan beruntunglah manusia/
di dalam kesendirian
Tuhan menciptakannya jiwa yang berdiri
?  Sehingga ia menjadi satu-satunya makhluk yang tahu 
akan dirinya sendiri
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SATU KATA BERARTI DIAM

Dalam kamus aku terus mencari
Tentang kata yang tak berarti mati
Semua usai kubaca namun tak jua kutemui

Hanya kebingungan dan kelam# yang kujumpa saat 
malam
Tentang satu kata berarti diam
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JANJIKU PADA KATA-KATAKU
UNTUK KALIMATMU, DAN KOTAKU

Hari ini Senin, di mana sebagian besar manusia memulai 
bergerak menuju pintunya
Aku ingin berjanji
Janji yang pasti kutepati
Aku berjanji pada janji-janji dan kata-kata yang berisi sebuah 
janji

”Dengarkanya”

Janjiku ini sangat berjanji
Jadi jangan sampai tak percaya ini bukan janji
Aku berjanji

/jika besok kutemukan pagi/

Akan kutraktir para petinggi di kota ini
Kocor panas di pinggiran kali
Bersama secangkir the poci
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