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Ulasan 

Berenang Melawan Arus Utama  

Karya Sastra Indonesia 
Bima Satria Putra 

Saya dan Arya Adikristya punya kejenuhan yang sama saat menyeleksi puisi-puisi yang 

ada : monoton. Semuanya seolah-olah satu paket, satu pabrikan, satu guru. Saya kira wajar, 

karena selama ini otak kita dipatri oleh nilai-nilai imitasi bentukan orde baru. Perlu kita 

sadari bahwa orde baru menghilangkan kesadaran kritis kita terhadap apapun. Kita 

dibiasakan untuk mengapresiasi saja. Tidak ada budaya kritik, diskusi, melemparkan gagasan 

atau bentuk-bentuk gugatan. Nanti bisa dicap komunis! 

Hal tersebut tidak akan terjadi dalam tulisan ini. Seribu apresiasi harus dibarengi seribu 

kritik pula. Misalnya untuk M. Ilham Muttaqin Sepdwiandika yang puisinya mirip anak SD 

itu, judulnya Ketulusan yang Hakiki. Ilham menulis demikian Ibu / Betapa semua yang kau 

beri / Adalah ketulusan yang hakiki. Bahkan Ilham juga menulis Marahmu / Adalah melodi 

indah / Laksana petikan harpa bidadari. 

Format penulisan subjek-predikat-subjek-predikat ini adalah pattern yang diajarkan 

kepada kita saat SD bukan? Pertama kita akan menulis „ibu‟, lalu kita deskripsikan kebaikan-

kebaikannya, kita mengapresiasi „ibu‟. Kita juga memberikan penghargaan (reward) dan 

pemujaan yang berlebihan (glorification) kepada „ibu‟. Bahkan kemarahan „ibu‟, bagi Ilham 

adalah sesuatu yang indah! Paling tidak Ilham bagus dalam menjelaskan si „ibu‟. Jika tidak, 

puisi Ilham bernasib sama dengan 46 puisi dari 86 puisi yang terkumpul : 

CTRL+ALT+DEL. 

Format penulisan lain yang diajarkan saat SD adalah mengenai rima dan jumlah bait. 

Seolah-olah itulah pakem penulisan puisi „yang baik dan benar‟, di luar itu tidak. Puisi yang 

terkumpul dalam antologi ini adalah puisi yang berani melawan pakem-pakem SD tersebut. 

Baik dari muatan, pola penulisan, rima dan jumlah bait. Memang ada beberapa puisi lagi 

yang menggunakan pakem-pakem tersebut, tetapi mereka pastilah memiliki nilai-nilai plus 

lain. 

Siapa Bilang Aku Perkasa? karya Isna Nur Insani adalah salah satunya. Ketika Rendra 

Umbu Leha Kulandima dalam karyanya Wanita Perkasa mengungkapkan bentuk ke-super-

an wanita dengan peluhnya, Isna Nur Insani malah sebaliknya. Ketika Friska Susanti 

Simamora dalam Tersenyumlah, Ibu! Mengatakan bahwa „ibu‟ itu tangguh‟, Isna malah 

sebaliknya. Demikian Isna menulis : Malam mengerik / Bukan Jangkrik / Sahut menyahut / 

Ini / Itu / Anak-anakku / Satu / Dua / Tiga / Pusing pening / Si satu minta lapar / Si dua 

mencari-cari / Si tiga mengoek-oek / Si ayah senyum-senyum / Bangga tak beruang / Pusing 

! / Aduh ! / Siapa bilang aku perkasa? 
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Intinya Isna menulis bahwa ibu juga bisa pusing jika anak tidak dapat makan. Ibu juga 

bisa pusing jika ayah tidak punya uang untuk mencukupi dirinya. Ada pesan humanis dalam 

puisinya : ibu juga manusia. Ketika yang lain mengatakan seolah-olah ibu itu seperti dewa, 

Isna menjelaskan sebaliknya. Isna juga berani melanggar batas-batas mengenai bait dan 

rima. Struktur teks-pun dia ambil di tengah. Dengan demikian Isna berhasil keluar dari arus 

utama karya sastra dalam antologi ini! 

Selain itu, ada beberapa puisi lagi yang punya muatan berbeda dari kebanyakan puisi 

tentang „perempuan, ibu dan anak-anak‟. Menangislah karya Mahendra Jaya Loma, misalnya 

menunjukan ketidakberdayaan laki-laki tanpa perempuan. Bagi Mahendra, sang raja bahkan 

tidak dapat jaya tanpa ratu. 

Beberapa puisi yang lain jika tidak saya sebut berani, adalah radikal. Meilana Amrih 

Lestari misalnya, dalam puisinya Aku Lelah, Mak!, Meilana mengambil sudut pandang anak, 

yang mempertanyakan situasi kondisi hidupnya yang keras kepada ibu. Sementara puisi 

dengan judul Pantaskah Surgaku ditelapak Kakimu? oleh Dian Ega Purwaningrum 

merupakan bentuk protes seorang anak yang ditinggalkan ibunya. Kemanakah ibunya 

gerangan? Bagi Dian, anak punya hak dari orang tuanya : “hanya kasih sayangnya yang 

kubutuhkan”. 

Alexio Alberto Cesar, Christina Wolter dan Evan Adiananta juga keluar dari tema-tema 

mainstream pendewaan ibu dengan membahas aborsi dalam puisinya. Jika Evan dan 

Christina menggunakan sudut pandang ibu, Cesar menggunakan sudut pandang anak. 

Fista Elisabet Rus Pranawati dalam Balada Pengemis Kecil menggunakan rima a-b-c-d, 

dimana tiap paragrafnya punya rima yang berbeda. Jadul memang, tapi Fista berhasil 

mengemasnya dengan apik (walau sedikit janggal dalam paragraf terakhir). Dalam 

penutupnya Fista menulis : Anak kecil yang sama / Masih terduduk di dinding yang sama / 

Tertidur dengan pulasnya / Di samping tulisan kapur bercampur darah / Tulisnya: Ibu, aku 

susul ya …. 

Lebih dari separuh puisi yang gagal terbit dalam antologi ini menunjukan bahwa para 

penyair muda masih berkutat dan terjebak dengan tema-tema lama.Saya tidak akan mengulas 

puisi segi bahasa dalam tulisan ini, sebab tidak ada yang perlu diulas, puisi-puisi yang ada 

juga bahasanya pas-pasan. Banyak typo-nya. Toh, kemampuan bahasa saya tidak bagus-

bagus amat. Tapi satu hal, kita harus berani melawan apa yang menjadi pakem-pakem 

penulisan puisi. Sebab adanya pakem tersebut malah mencekik kita, memenjarakan kita. 

Teruslah terseret arus, maka sastra kita tidak akan pernah berkembang.• 
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Wanita Perkasa 

Peluh yang mengalir di sela sayap rapuh mu 

tersapu kepakan,  

membelah kejamnya matahari. 

Selendang tua membungkus beban yang terkikis waktu 

bersama kaki kecil yang gemetar beradu dengan kerasnya jalan setapak berbatu. 

Engkau tidak akan peduli semua itu, 

sebab dipikiran mu hanyalah mereka yang engkau  

Cinta. 

Rendra Umbu Leha Kulandima 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, UKSW 
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Ajari Aku 

Sebagai seorang wanita tulen 

Hanya engkau yang mampu membuatku.. 

Membuatku berpikir bagaimana.. 

Bagaimana caranya aku bisa menjadi .. 

Menjadi wanita yang begitu sempurna dalam keterpurukan 

Bagi anak-anak ku kelak 

Ibu.. 

Indah Puspitadewi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, UKSW 
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Pantaskah Surgaku di telapak Kakimu? 

Perempuan yang dulu ku banggakan 

Perempuan yang dulu mempertahankan hak ku 

Yang menyayangi peri cintanya dengan segenap hati.. 

Dimana gerangan berada? 

Pantaskah aku membenci malaikat tak bersayapku? 

Pantaskah ku mengacuhkannya? 

Pantaskah ku tetap mengganggap ini adil? 

Masih pantas aku mengemis hakku? 

Bukan kehidupan yang kuharapkan 

Kalau akhirnya ku diacuhkan 

Bukan kelahiran yang ku inginkan 

Jika akhirnya ku ditinggalkan 

Hanya kasih sayangnya yang kubutuhkan 

Masih pantaskah ku panggil malaikatku dengan sebutan "ibu"? 

Apakah peri cinta mu ini amat durhaka? 

Durhaka karna menuntut hak ku.. 

Mungkin aku tak punya lagi kaki surgamu 

Aku tak pantas lagi miliki itu 

Mungkin tak ku punyai lagi kaki surgamu 

Karna malaikat takkan pernah mengacuhkan peri cintanya.. 

Terkadang aku iri dengan induk binatang yang melindungi anak2nya 

apakah harus aku menjadi binatang untuk mendapatkan kasih sayang seorang induk? 

Takdirku bukanlah seekor binatang! 

Dian Ega Purwaningrum 

Fakultas Teknik Elektro UKSW 

A=7 + 6 = 13 
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Presentasi 

Berlari, bukan karena naluri. 

Lugu, polos, bukan sebagai penyamar. 

Berteriak keras, bukan sebagai orasi publik. 

Bermain-main, timbul dari imajinasi. 

Mendekap, karena butuh dilindungi. 

Menangis, sebab jiwanya menolak. 

Tersenyum, unsur biologis mempengaruhi. 

Berguling-guling, ingin menyatu dengan alam. 

Alam berkata, “Dia butuh sosok!” 

Merawat, mengayomi, menemani, mengasihi. 

“Membiarkan begitu saja ialah kebodohan besar! Kelak kau akan rasa!” tuturnya. 

Dia pun masih sendiri, tak peduli tak ditemani. 

Berkata-kata pun, tak ada yang mengerti. 

Polos, berlari, berteriak, bermain, mendekap, menangis, tersenyum, berguling-guling. 

Alam pun khawatir! 

Pranazabdian Waskito 

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan UKSW 

A= 6 + 8 = 14 
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Jarit Merah Darah 

Tangan kaku penuh keriput,  

melilitkan secarik jarit merah darah dari atas perut  

menjuntai panjang sampai betis 

temaniku menapaki jalanan perkotaan 

 

kepalaku tertunduk, merenung dan meratap 

Tak semua buatku sanggup hadapi hidup 

Kadang rasa terpuruk menambuk asa 

Terperosok  jauh dalam kekelaman 

Rengek putus asa keluar dari bibir penuh keluh 

“realitanya aku hanya berjarit darah” jeritku 

 

bersandar dalam ketenangan laku 

bertopang pada kekuatan batin 

berjibaku dengan jerit pertarungan 

aku berjarit coklat ditengah genggaman patriarki zaman 

sebuah penindasan bercadar kebebasan 

hanya aku dan jarik merah darah milik emak 

dititipkan padaku untuk menyapa punggawa-punggawa modernitas 

Arista Ayu Nanda 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW 

A=9 + 6 = 15 
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Balada Pengemis Kecil 
 

Anak kecil berbaju compang 

Berjalan menyusuri jembatan layang 

Menuju lalu-lalang orang 

Teriak: tuan, beri hamba uang 

 

Anak kecil tanpa alas kaki 

Keliling kampung siap dimaki 

Hanya untuk sesuap nasi 

Pintanya: boleh saya ambil makanan sisa ini? 

 

Anak kecil lusuh itu 

Menulis dengan kapur pada dinding batu 

Desahnya: aku rindu punya sepatu 

 

Anak kecil yang sama 

Masih terduduk di dinding yang sama 

Tertidur dengan pulasnya 

Di samping tulisan kapur bercampur darah  

Tulisnya: Ibu, aku susul ya … 

Lereng Merbabu, Maret 2015 

Fista Elisabet Rus Pranawati 

Fakultas Sains dan Matematika UKSW 

 

A= 8 + 9 = 17 
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Ibuku  

Wanita itu termenung sendiri 

Dalam kesunyian hati yang sepi 

Dengan derai air mata 

Yang mengalir dipipi.. 

  

Wanita itu hidup seorang diri 

Dengan tubuh yang lemah 

Wajah yang telah keriput 

Rambuh yang sudah memutih.. 

  

Wanita itu duduk dan terbayang wajah anaknya.. 

Yang berpuluh-puluh tahun telah menghilang 

Tak ada kabar , tak ada berita 

Tak tau pasti apakah masih hidup ataukah sudah mati 

  

Wanita itu bukanlah wanita yang dulu 

Dengan kekuatan yang perkasa 

Sekarang dia hanyalah wanita yang tak berdaya 

Yah dialah ibu....... Ibuku!!! 

Ibu yang selama ini mencari aku 

Monica H.S.O Yocku 

Fakultas Ilmu Kesehatan UKSW 

 

A= 7 + 5 = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Perempuan, Ibu dan Anak 

Saat mentari belum terbangun dari peradabannya, 

dalam keremangan fajar, suasana hening dan senyap 

seorang perempuan bersiap sedia bergerak cepat bagai angin 

mengayuh sepeda ditengah kegelapan, menelusuri jalan 

tanpa lelah, masih tetap menggendongku dalam pelukannya 

aku yang tertidur lelap pun masih bisa mendengar detak jantungnya 

merasakan keringatnya mulai membasahi sekujur tubuhnya 

aku terjaga, namun perempuan ini berkata dalam senyuman 

“ tenang, anakku, ibu disini, tidurlah “… 

Suaranya menghanyutkanku, menenggelamkan khayalku 

Hatiku bertanya “ siapa perempuan ini ? “ 

senyumannya begitu indah mempesona dan hangat 

Seiring waktu berjalan dan aku mulai beranjak dewasa 

tiap detik dalam kehidupanku, aku memanggilnya “ ibu “ 

Perempuan yang menemaniku dalam kesendirian 

mengasihiku dalam pelukan, tersenyum dalam kepahitan 

yang tegar mencintaiku dalam doa 

Perempuan yang dengan darah, airmata dan keringatnya 

memanggilku “ anak “, dialah “ perempuan “, dialah “ ibu “. 

Ani Handayani  

Fakultas Psikologi UKSW 

A= 7 + 8 = 15 
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Menangislah 

Menangislah! Menangislah!  

Wahai kalian para raja, Tanpanya, tak akan tiba kejayaanmu!  

Menangislah! Menangislah!  

Wahai kalian para perompak, Tanpanya, tak akan ada samudra tuk diarungi! 

Menangislah! Menangislah!  

Wahai kalian para biadab, Tanpanya kalian tidak akan bisa...... Terangsang! 

Mahendra Jaya Loma 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW 

 

A= 8 + 8 = 16 
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Aku lelah, Mak! 

Mak… Aku sudah lelah… 

Jangan kau bebankan ini padaku 

 

Mak… Suamimu, meludahiku,  

tidak mau menampungku 

Kakak-kakakku pun membenci kehadiranku 

Apakah kelahiranku ini malapetaka, mak? 

Jawab Mak! 

 

Kelahiran harusnya menjadi sebuah 

anugerah, iya kan Mak? 

Namun aku? 

Hanya membuat orang disekitarku sedih, 

marah bahkan benci! 

 

Saat bayi, kakak-kakakku mengutukiku, 

mengolokiku malah mencelakakanku 

 

Masa kanak-kanakku, terasa sakit, mak 

Masa remajaku, terasa pahit 

Kadang aku coba menambahkan madu 

pada goresan-goresan kepedihan 

Walau bahagia itu sebenarnya tidak ada, 

bagiku 

 

Mak…. Suamimu berlimpah,  

tapi itu bukan untukku! 

Ya! Untuk mereka, anak-anak tirinya,  

istri barunya dan kakak-kakakku 

 

Dewasaku…  

Sudah waktunya aku merajut rantai ilahi 

Masih sama mak… 

Dewasaku tak jauh beda dengan remajaku! 

 

Mak… Aku sekarat, mak…  

setengah tubuhku mati… 

Ingin rasanya aku memelukmu 

Melihat wajahnu, menikmati kasihmu 

 

Aku ingin melihatmu, sekali saja… 

Kata orang, engkau berparas cantik 

Kata orang, engkau luwes 

Kata orang juga, engkau sederhana 

Kata orang lagi, engkau baik 

Apa itu benar, mak? 

 

Beban ini terasa meremukkan bahu, mak 

Andai saja aku tidak ada di dunia ini 

 

Tapi aku tahu  

Aku harus mampu menjalaninya 

Semoga engkau tenang disisi-Nya 

Salatiga, 31 Maret 2015 

Meilana Amrih Lestari 

Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW 

Ps : Puisi ini merupakan kisah bapak saya 

(anak ketiga) yang dilahirkan bersamaan 

dengan meninggalnya nenek. Bapak saya 

harus melalui hari-harinya dengan sulit 

dengan dirawat oleh orang lain. Kakek saya 

yang harusnya merawat bapak saya, menikah 

lagi dengan janda beranak tiga dan 

meninggalkan tanggung jawabnya. Walaupun 

kakek tokoh masyarakat yang berkelimpahan 

di kampung saya, hal itu tidak berpengaruh 

pada kehidupan bapak saya dari masa 

bayinya hingga dewasa. Puisi ini adalah salah 

satu isi hati bapak yang tak terungkapkan 

kepada siapapun dan saya mencoba mencari 

tahu dari orang-orang disekitar bapak saya. 

A= 8 + 5 = 13 
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Kaki Gantung Si Dara Beruban 

Kaki gantung 

digelinding bola-bola angin 

Di ruang hampa 

yang terbentang antara telapak kaki dan lantai 

memutar 

mengelitik pori-pori kakinya yang tergantung 

Kaki gantung 

mengistrahatkan si dara beruban 

demi memperanakan perjuangan  

yang akan dibesarkan anak cucunya 

Sejuta perjuangan telah beruban 

terbang bersama angin musim 

Di tepi usianya 

si dara beruban menggantungkan kakinya 

dan berayun mengikuti denting harapan 

dan denting-denting harapan menebarkan senyuman akhir tanpa batas 

"Hai anak cucuku! Kalian tak lahir tatkala itu, namun aku tersenyum di saat ini dan 

harapanku lahir di hari esok!" 

Andri Oktovianus Pellondou 

Fakultas Teologi UKSW 

 

A= 7 + 7 = 14 
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Mutiara Hitam 

Hai kawanku, kemarilah! 

Pernahkah kau dengar sebuah kisah? 

Tentang gadis melawan si jahat 

Si mutiara hitam dari barat! 

 Parasnya cantik jelita 

 Tangannya lembut bak sutera 

 Tapi ia berani melawan kodrat 

 Angkat senjata membela rakyat 

Di depan ia menjerat 

Di belakang ia melawat 

Sungguhlah indah keberadaannya 

Sungguhlah dinanti kehadirannya 

 Tapi si jahat tak kenal mati 

 Licik, sifat tak terpuji 

 Bila tak bisa dihancurkan dari luar, 

 Bagaimana jika dari dalam? 

Anak-anak si jahat bangkit 

Menghasut rakyat yang setia 

Dusta sembrana tersebar 

Ia dianggap serigala berbulu domba 

 Tapi si jahat tidak abadi 

 Seruan kemenangan menggema 

 Si gadis tertawa penuh suka 

 Tak tahu nasib yang menantinya 

Hari itu pukul tiga 

Semua orang berkumpul di tengah kota 

Mata mereka mencari tak sabar 

„Tuk lihat hukuman pada serigala 

 Apa salah yang dibuatnya, 

 Hingga orang-orang mencela dia? 

 “Pengkhianat!” mereka ucap 

 “Pembohong!” mereka seru 

Tapi si gadis tidak melawan 

Hanya tersenyum perlahan 

Melihat rakyat yang dicintainya 

Masih hidup, telah merdeka 

 Bara menyelimuti gaunnya 

 Panas terasa di rambutnya 

 Yang melihat hanya bersorak 

 Tak tahu dosa yang mereka buat 

Putih, dirinya bersih 

Hitam, dirinya berakhir 

Kisah gadis pemberani yang penyayang 

Joan of Arc, si mutiara hitam 

Vincentia Vanessa Augustine 

SMA Negeri 1 Salatiga 

 

A= 8 + 7 = 15 
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Tersenyumlah, Ibu! (Kompensasi) 

Sinar bulan mengiringi langkahmu 

Membunuh rasa, meniti asa 

Dalam dunia yang tak pernah melirik 

Meski hanya sebelah mata 

Sungguh sayang, wahai kau malang 

Berjuang demi menyambung nyawa 

Berdamai dengan malam yang mencekam 

Menggenggam harap mentari akan segera datang 

Berteriaklah pada  dunia, pada mereka, pada Dia Sang Khalik 

Jangan sembunyikan ratapmu, menjeritlah sekuatmu 

Teruslah melangkah, jangan tundukkan kepala 

Jangan ragu, jangan bimbang batinmu 

Lihatlah ibu! 

Biarkan dunia mencibir, melupakanmu  

Kami di sini selalu ada untukmu 

Tiada rasa duka ataupun nestapa 

Senyum kami penuh bangga 

Dengarlah ibu! 

Sungguh kau perempuan tangguh 

Tersenyumlah ibu, jangan hilang dari wajahmu 

Tersenyumlah ibu, pada dunia, pada kami, pada dirimu 

Tersenyumlah ibu, kami mengasihimu. 

 

Friska Susanti Simamora 

Magister Sosiologi Agama UKSW 

 

Ps: Puisi ini didedikasikan bagi ibu atau istri  yang memilih bekerja menjadi PSK untuk 

bertahan hidup. 

 

A= 4 + 6 = 10 
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Ibuku yang Belia 

kira-kira 21 tahun silam 

aku terisolasi dalam ruang gelap kedap udara 

berbulan-bulan aku mendekam 

berbulan-bulan aku tak bersuara 

 

kira-kira 20 tahun silam 

seorang wanita merintih perih 

menahan sakit yang tak lekas padam 

meronta-ronta terlihat letih 

 

kira-kira saat itulah aku terlahir, diikuti tangisan dan darah dari wanita belia yang akhirnya 

menjelma seorang ibu. 

 

kelahiranku bukan akhir dari rasa sakit 

kelahiranku adalah pembunuh waktu 

kelahiranku adalah satu langkah menuju hidup yang lebih sulit 

kelahiranku adalah pelempar isu 

 

disaat aku terlahir, ibu berparas sedih 

namun berucap "aku gembira" 

disaat aku terlahir, menjadi bahagia sebegitu rumitnya . . . 

Pandita Novella 

Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW 

 

A= 7 + 6 = 13 
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Siapa Bilang Aku Perkasa ? 

Keluhan seorang perempuan 

Malam mengerik 

Bukan Jangkrik 

Sahut menyahut 

Ini 

Itu 

Anak-anakku 

Satu 

Dua 

Tiga 

Pusing pening 

Si satu minta lapar, 

Si dua mencari-cari 

Si tiga mengoek-oek 

Si ayah senyum-senyum 

Bangga tak beruang 

Pusing ! 

Aduh ! 

Siapa bilang aku perkasa ? 

Isna Nur Insani 

SMA Negeri 1 Salatiga 

 

A= 10 + 10 = 20 
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Ibuku 

 

Tujuh belas tahun bersamanya tiada berbeda, 

Kasih sayangnya terasa sama, 

Karena tanda tanggung jawab ini aku terima, 

Lindungannya pun kian membara. 

 Kini aku bukan remaja, 

 Tak bisa di sebut belia, 

 Ataupun anak tanpa dosa, 

 Dia berkata, aku kini perempuan. 

Segala cara menjadikanku perempuan dilakukannya, 

Menjadikanku layak diusahakannya, 

Menjadikanku bernilai diajarkannya, 

Dia berkata, ini memang masaku! 

 Aroma dapur dari asinnya garam, harus Kurasakan! 

 Dari urusan sapu sampai sumur, harus kelakukan! 

 Masalah sekolah ataupun rumah, harus kuselesaikan! 

Itulah usahanaya menjauhkanku dari nestapa kehidupan. 

Jelas terlihat jasanya tak kan mampu ku balas ... 

Maka akan selalu kupuja kesalahannya, 

Kuagungkan kekurangannya, 

Itulah penghargaanku untuknya, Ibuku. 

Eva Suci Nurharyani 

SMK Negeri 1 Salatiga 

 

A= 7 + 5 = 12 
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Perempuan 

Perempuan dilarang 

Perempuan dikekang 

Perempuan terbuang 

Perempuan Terbelakang 

Tapi tidak sekarang 

Untuk kaum kartini 

Semangat untuk terus maju 

Menunjukkan kepada seluruh umat 

Bahwa...Perempuan tak sekedar pajangan 

Melainkan sebagai Jemaat.. 

Perempuan satu berkorban demi 

mengangkat derajat para perempuan 

Mengharumkan Bunga Melati 

Itulah Kartini 

 

Hendaknya kita sadari 

Betapa pilu jerih juangnya 

Mengangkat derajat kaumnya 

Hingga saat ini 

Walau terkadang direndahkan 

Walau terkadang dilecehkan 

Tapi kini... 

Kami bisa berkarya, setelah Kartini 

Tak sekedar meminta 

Dan sekedar menerima 

Terimakasih Kartini, Bunda Bangsa Indonesia 

Vanityas Yunita Hastutui 

SMA Kristen 1 Salatiga 

A= 4 + 6 = 10 
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Anu 

Jalang! 

Lantang garang mengerang merangsang 

Anu sayu layu mendayu pilu tersayat sembilu 

Tak tau malu tak ada pilihan lalu….. 

Terlindas tertindas endas 

Terampas lepas kenang membekas 

Nak.. 

Ibumu hanya ibu 

Perlu nafkah puas nafsu 

Merebah terengah-engah mendesah coba berbenah 

entah… 

Susah mereka yang serakah 

entah… 

Ibu yang gerah tak tau arah 

entah… 

Sudah! 

Nak… 

Saat mereka mengulik masa lalu pelik 

Tak usah takut tak susah hapus raut cemberut 

Lengkungkan cekung garis indah bibirmu 

“Aku anak seorang Ibu” 

Oktaviani Putri Permatasari 

Fakultas Teknologi dan Informasi UKSW 

A= 8 + 7 = 15 
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Ketulusan yang Hakiki 

Ibu.. 

Desah nafasmu 

Adalah suara surgawi  

Detak jantungmu 

Adalah nafas alam yang terhembus di ragaku 

Senyummu 

Adalah api dalam diri yang menyala redup 

Tuk bangkitkan gairahku 

Marahmu 

Adalah melodi indah 

Laksana petikan harpa bidadari  

Candamu 

Adalah warna yang menghiasi langkah 

Dan harmoni hidupku 

 

Ibu 

Betapa semua yang kau beri 

Adalah ketulusan yang hakiki 

Tak ada satu pun insan di dunia ini 

Yang sanggup menggantikan posisimu 

Dalam hidupku 

 

Ibu 

Aku ingin semua yang kau beri 

Kan jadi bekal 

Untuk menggapai semua mimpi 

M. Ilham Muttaqin Sepdwiandika 

MAN 1 Salatiga 

A= 3 + 4 = 7 
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Teringat Anakku Semalam 

“Kamu habis menangis?” tanya seorang sahabat padaku. 

“Kelihatan sekali ya?” tanggapku. 

“Menangis karena apa?”tanyanya lagi. 

“Aku hanya sedang teringat anakku semalaman,” jawabku singkat. 

*** 

Masih terekam jelas dalam memoriku, bagaimana aku membuang buah hatiku yang masih 

berbentuk embrio. 

Di usiaku yang baru kepala dua, aku sudah “memenggal” satu kepala.  

Aku hanya tidak pernah membayangkan kalau “harus” membunuh anakku sendiri.  

“Ya, harus. Harus kamu gugurkan demi nama baik keluarga,” kata orangtuaku yang 

seharusnya telah menjadi kakek dan nenek. 

“Ya, kamu harus menggugurkannya demi masa depan kita,” kata laki-laki yang seharusnya 

menjadi seorang ayah dan pendampingku sekarang. 

Begitulah kata-kata mereka yang seharusnya juga melindungi sebagian diriku. 

Namun, aku sudah tidak mau menyalahkan mereka. 

Aku masih sangat muda waktu itu, 

terlalu mudah terombang-ambing dengan rasa malu keluarga. 

Tidak bisa aku untuk berpikir jauh, sejauh anganku ketika  percaya janji tanggung jawab 

laki-laki itu. 

Ya sudahlah, apa yang sudah terjadi hanya bisa aku sesali sekarang. 

Apa yang sudah aku sia-siakan, tidak akan bisa kembali dalam kandungan. 

“Aku hanya sedang teringat anakku semalaman,” jawabku singkat. 

*** 

Apa kabarmu, nak? Seperti apa rupamu sekarang, apakah mirip denganku? 

Semoga tidak, supaya kamu tidak menjadi sama kelakuannya dengan ibumu ini. 

Ibu menyesal. 

Maafkan kakek dan nenekmu yang tidak sempat menyayangimu. 

Maafkan ayahmu yang tidak sempat melindungimu dari dunia ini. 

Maafkan dunia yang membuat aturan untuk mengharamkan nyawamu. 

Dan maafkan ibumu ini, yang tidak sempat memilih untuk memilikimu. 

“Ibu sedang teringat denganmu semalaman, nak,” kataku sambil menangis. 

 

Salatiga, 02 April 2015 

Evan Adiananta Nonoputra 

Fakultas Psikologi UKSW 

Ps : sehabis mendengarkan cerita seorang teman perempuan.A= 8 + 6 = 15 
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Anak-Anak Manusia 

Buah cinta… 

Tangis pertamanya… 

Meluruhkan jiwa… 

Pendengarpun menitikkan air mata… 

 Buah cinta… 

 Senyum pertamanya… 

 Memikat mata… 

 Menggugurkan lelah dan penat… 

Buah cinta… 

langkah pertamanya… 

Membesarkan jiwa… 

Eit… jatuh… 

Berharap uluran tangan 

 Buah cinta… 

 Kata pertamanya… 

 Ibbu… Ayyah… 

 Kata pertama penuh makna 

 Sebagai ungkapan terima kasih 

 Telah dilahirkan ke dunia 

Sutrisni 

SMA Muhammadiyah Pluss  Salatiga 

A= 7 + 6 = 13 
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Itu Ibuku 

Ibuku itu 

Yang matanya sembab air mata 

Dan alisnya tergores guratan pisau cukur 

Ibuku itu 

Yang tangannya bernanah 

Penuh bilur dan luka basah 

Ya, ibuku itu.. 

Yang kakinya pincang sebelah 

Memikul barah hingga rebah 

Mengais tanah bersama nestapa 

Membentur lemah namun tak lelah 

Hanya demi aku bahagia 

Bahagiakah kau melihatnya, nak? 

Ia terseok bahu jalan 

Tergores panah t'riakan 

Terlempar balok amarah 

Hanya supaya ia mampu merapalkan namamu, anakku. 

 

Ia adalah ibuku, ibumu, dan ibunya 

Ia adalah ibu kita 

Yang berkorban jiwa demi anaknya yang terkasih 

Victoria H. Edon 

SMA Kristen Satya Wacana Salatiga 

A= 7 + 6 = 13 
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Anak Jadah 

Secangkir teh dan beberapa batang rokok masih menemaniku dalam diam, 

Menatap kearah sebatang rokok yang perlahan terbakar diatas asbak perak usang. 

Kulihat seorang lelaki kecil duduk termenung di bawah rindangnya pohon jambu tua, 

Menatap mataku dengan penuh pertanyaan. Seketika ada perasaan yang berbeda saat aku 

berbalas menatap matanya dengan alisnya yang tebal, wajahnya nampak pucat. 

Masih dengan tatapan yang sama, ia memandangku lebih lama saat ini. 

Aku memahami, ada banyak pertanyaan yang disimpannya sendiri, tak tetungkapakan oleh 

bibir kecilnya. 

Perlahan, kuhampiri bocah lelaki kecil itu. 

Siapa namamu?? Tanyaku padanya, 

Al jawabnya singkat dan tanpa ekapresi, 

Dimana Ayah dan Ibu mu?? 

Dia kembali menatapku, raut wajahnya tiba-tiba berubah, seolah menahan amarah yang tak 

mampu terucap. 

Aku tak kenal siapa mereka, aku hanya ingin berbakti pada ibu yang melahirkanku namun 

tak pernah sekalipun aku melihat dan mengenalnya. Aku ingin membanggakan ayahku, 

mencium tangan nya namun aku tak pernah mengenalnya, bahkan aku tak pernah tahu siapa 

namanya, bagaimana raut wajahnya. 

Saat semua anak mendoakan bapak ibunya, untuk siapa aku berdoa, aku tak pernah melihat 

mereka, aku tidak mengenal mereka. Aku hanya anak yang diperanakan oleh nafsu, ayahku 

tidak menginginkanku, aku tidak pernah tahu apa ibuku menyayangiku juga.. 

Seketika hatiku terasa remuk, inginku memeluknya, menjaganya, merawatnya dan 

membesarkannya. 

Ikutlah denganku Al, namun dengan langkah kecilnya ia berjalan menuju cahaya dan 

menghilang di antara temaram senja. Meninggalkanku yang hanya bisa duduk termenung 

menatap kepergiannya. 

Christina Wolter 

Fakultas Psikologi UKSW 

A= 8 + 7 = 15 
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Sulungmu 

Aku bukanlah penyabar, sebab tiada amarah yang kutahan, 

Aku bukanlah munafik, sebab tiada wajah di balik topeng, 

Aku bukanlah siapa-siapa, sebab tiada orang mengakuiku. 

Mataku tak melihat keadilan, 

Telingaku tak mendengar kasih, 

Bibirku membisu, tak sepatah kata terucap. 

Cobalah berpikir, 

Anak sulung mana yang tak hancur, 

Melihat bungsu lebih teratur. 

Kini badanku tak kecil lagi, 

Tumbuh pesat dengan mandiri, 

Tanpa kasih, tanpa cinta namun penuh iri. 

Saat rindu mulai mencuak di hatimu, Ibu, 

Aku sudah terlelap di pusaran sendu, 

Meski suaramu terdengar parau, 

Dan hari mulai mengharu biru, 

Kini sulungmu tersenyum dalam dunia baru. 

Tabita Noviani 

Fakultas Ilmu Kesehatan UKSW 

A= 8 + 5 = 13 
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Tak Akan Pudar 

Jarum jam telah memilih angka sepuluh 

Nampak siluet menyusuri malam 

Hanya dingin yang setia menemani 

Persen yang tak seberapa duduk nyaman di 

saku 

 

Nyanyian nyaring jangkrik sesekali 

menyapa 

Membuat sang wanita anggun 

Tak merasa sendirian 

Terbayang hangatnya istana sederhana 

Berbaring diatas kapuk perenungannya 

 

Gemerisik semak menghampiri gendang 

telinganya 

Gundah menghampiri hatinya 

Satu dua kali diperiksanya 

Tidak suatu apa pun ditemuinya 

 

Berhenti sejenak 

Sesosok berdiri tegak di belakangnya 

Ia rasakan awan kelam mendekat 

Hitam tiba-tiba merambat 

Suci memutuskan pergi darinya 

Terbata ia memahami 

Sebelum ia mengerti 

 

Sembilan bulan 

Rahimnya menampung nyawa 

Ia melahirkan kehidupan 

Dengan mempertaruhkan kehidupan 

 

Anugerah baru telah terbit 

Senang hati menyinari hari-hari 

Banting tulang mengais rupiah 

Agar buah hati mengenyam bangku kuliah 

Samudera peluh diteteskannya 

Disadari musibah yang lalu 

Menjadi anugerah tak terhingga 

 

Ibu 

Suci tak akan pudar darimu 

 

Kota Dingin, April 2015 

Dewi Yuanita 

SMA N 1 Salatiga 
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Dermaga 

Kembali pada dermaga 

Satu kapal masih berlabuh 

Kapal besar dengan rambut hitam panjang di atasnya 

Datang lagi kapal lain 

Kali ini tidak lebih besar 

Hanya lebih bersih 

Pirang bertopi, berkacamata 

Dermaga itu terlalu kecil dilabuh dua 

Kedua tak mau kalah 

Mereka berebut 

Dermaga pecah. Siapa salah? 

Timothy Jason Edon 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW 

A= 8 + 8 = 16 
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Aku Seorang Wanita 

Dada ini sakit setiap mengenangmu 

Terisak tangis tiada tertahan 

Hatiku pilu memandang potretmu 

Mengenang kisah goresan kalbu 

Ku sentuh album usang berdebu 

Tersusun indah kenangan cinta 

Kala dirimu dan diriku menjadi kita 

Kenangan indah takkan ku lupa 

 Kala itu... 

Sewajarnya aku wanita 

Akupun ingin dimengerti 

Aku ingin... 

Kau mampu buatku bahagia 

Entah bagaimana dan seperti apapun caranya 

Hanya itu... 

Untaian asa dalam egoku 

Terbentur maksud dengan pandangmu 

Namun apalah dayaku 

Ketika semua kini tlah terlanjur 

Semua hancur... 

Semua lenyap... 

Dan kini.. 

Tinggallah aku sendiri 

Tanpa hadirmu disisi 

Maya Delyana 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKSW 

A= 6 + 5 = 11 
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Perjalanan 

Kerutan yang menghiasi paras cantikmu 

adalah suatu tanda 

engkau telah melakukan perjalanan hidup 

amat panjang 

penuh canda tawa  

maupun duka lara 

Dan inilah perjalanannya: 

Senyum penuh syukur menghiasi wajahmu 

Menyiratkan kebahagiaan 

hadirnya putri kecilmu 

Putri kecil yang engkau tunggu-tunggu 

setelah sembilan bulan engkau mengandung 

Saat sang putri beranjak dewasa 

Perdebatan antara engkau dan dirinya  

mulai tercipta 

Isi hati tak lagi sama 

pemikiran pun tak lagi sejalan 

Namun engkau memaafkan  

dan mendoakannya 

Saat sang putri harus merantau 

Mencari kerja sesuai cita-cita 

harapan dan mimpi-mimpi 

engkau melepas dengan iringan doa 

Saat sang putri menemukan seorang pangeran 

Pendamping dalam mahligai 

mengarungi bahtera rumah tangga 

engkau tetap mendoakan  

meski tangis haru di sudut mata 

Hingga akhir hayatmu … 

Melihat putri kecilmu bahagia 

usailah sudah perjalanan hidup 

tugas suci seorang ibu 

Brigita Christi Petra Karina Febitasari 

SMA Negeri 1 SalatigaA= 7 + 8 = 15 
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Senandung Pengemis Tingkir 

Kau lihat rentang bintang? 

Di matanya tampak rentan, penuh harap 

Pada setiap jejak dipandangnya 

Sebutir koin perak mengisi kain usang 

        Di tengah carut-marut negeri 

          Tak malukah dikau pemimpin? 

             Diam dan duduk sembari tertawa 

                Sementara rakyat di ambang duka 

Kutekatkan langkah untuk mendekat 

Terlebih bertanya seucap namanya 

Terlihat lalat riang dan hinggap 

Pada rambut terikat karet gelang 

                  Ah, siapa sangka aku berani 

               Barangkali ratu pantai selatan merasuki 

             Atau keadaan menggugah hati 

           Tak mampu menangis, berdiam diri 

Waktu terasa membebani 

Hidupmu berat bertaruh harga diri 

Demi bertahan di bumi pertiwi 

Wanita tua pengemis tingkir 

Tak bercerita engkau berlari 

Selalu sendiri tak ku mengerti 

Kota Dingin, 2 April 2015 

Roni Tegar Bagastian 

SMA Negeri 1 Salatiga 

A= 7 + 7 = 14 
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Tasbih Ibu 

Dalam penciptaan oleh-Nya, 

Semua tak lepas dari tasbih, 

Menyebut, mengagungkan asma-Nya 

Burung boleh bertasbih dengan kicauannya... 

Padi boleh bertasbih dengan goyangannya bersama angin... 

Pekikan elang jugalah tasbih kepada Tuhan 

Begitu juga manusia dengan puasa dan untaian butiran hitungan di tangannya  

Tapi ada satu hal... 

Satu hal yang membedakan antara Ibuku dengan yang lain 

Beliau jadikan kesedihan sebagai tasbih, 

Sebab dalam kesedihan ia menangis, 

Dan dalam tangis meneteslah air matanya, 

Di tiap tetesan air mata itulah ia selalu menyebut nama Tuhan, 

Itulah tasbih Ibuku.. 

Maka tak pernah ia menyesal dalam ujian kesedihan, 

Dan hatinya menjadi tenteram dengan mengingat Tuhan, 

Ingatlah, hanya dengan mengingati Tuhan-lah hati menjadi tenteram 

Demikianlah pesannya,  

Maka muliakanlah ia di hadapan manusia dan di hadapan-Mu 

Elmo Krisnawan 

SMA Negeri 1 Salatiga 

A= 6 + 7 = 13 
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Wanita 

Tak selamanya lemah 

Ada kalanya kuat 

Tak selamanya merah muda 

Ada kalanya merah menyala 

Tak selamanya gincu 

Ada kalanya palu 

Tak selamanya nyaman  

Ada kalanya tak aman 

Tak sepantasnya dilecehkan 

Karena dia tonggak kehidupan 

Yudith Afrimeissy Yolanda 

SMA Negeri 1 Salatiga 

A= 8 + 8 = 16 
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Peluh-Peluh Perjuanganmu 

Malam mulai merayap 

Semburat mega kemerahan perlahan lenyap 

Cahya sang surya perlahan sirna 

Tersungging senyum bulat sang purnama 

Semilir hembus bagaskara 

Menerpa lembut, menghempas jiwa 

Menuntun seorang wanita mengarungi medan laga 

Penuh rasa, hingga derai air mata 

Hatimu perih, merintih di tengah gemerlap dunia 

Beribu tetes peluh mengalir 

Mengais setiap rizki tersisa 

Kaleng, kardus, botol plastik 

Itulah uangmu, itulah uangmu 

Tak seberapa, tak banyak 

Dengan tertatih, berjalan menuju singgasana 

Menenteng segenggam nyawa kedua 

Sekelumit tapi berharga 

Meredakan bunyi-bunyi menggelora 

Dari perut buah hatimu, bukan milikmu 

Sunyi malam membawamu terbaring 

Setengah terlelap  dalam empuk laut kapas usang 

Membelai, melantunkan tembang si mungil 

Bersama asa, bersama pinta 

Dalam juangmu, doa terpanjatkan 

Mengharap sentuhan bangku perkuliahan untuk anak tercinta 

“Bagai mencari jarum dalam jerami” pikirmu 

Namun jiwamu, perlahan menghapus ungkapan sia-sia itu 

Peluhmu akan menyulap secuil besi menjadi sebatang emas 

Sungguh, peluh-peluh perjuanganmu 

Peluh-peluh tulus 

Mencermin kasihmu, ibu 

Kota Hijau , April 2015 

Anisa Septiyani 

SMA Negeri 1 Salatiga 

A= 5 + 7 = 12 
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Ibu yang Tahu 

Padang gurun gersang 

Membakar jiwa, mengobarkan hati sang penyayang 

Gebu-gebu jeritan tangis 

Bersemayam dalam benak sendirian 

Angin menggendong rahasia 

Satu kejutan seratus luka 

Sayatan hati menusuk kalbu 

Benar-benar mengganggu 

Engkau tutup rapat wajah cantikmu 

Dengan cadar bernama keceriaan palsu 

Tak pernah seorang tau 

Kebohongan terbesar itu 

Meski aku tak mengerti 

Apa penyebab kegelisahanmu 

Tapi aku tahu, SATU 

Tuhan sangat bijaksana, Ibu 

Hidayah Syifail Fu'adah 

A= 7 + 7 = 14 
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Lebih dari Segala 

Apabila nahkoda terkapar diterjang ombak besar 

Ia sigap mengganti posisi, tak sanggup berdiam diri 

Apabila tulang punggung patah 

Ia tulang rusuk yang rela memapah 

Satu anak hilang lapar sebab seratus tetes peluhnya 

Sepuluh hati damai sebab denyut merdu seribu nadinya 

Seratus asa terajut pasti sebab satu petuahnya 

Cinya kasihnya ibarat mutiara permata 

Cinta kasihnya tiada tara 

Meski sering sengaja ditancap duri ucapan „ah‟ 

Meski sering dibangkang, didusta, bahkan dihina 

Tak pernah ada sumpah serapahnya 

Karna ia selalu lebih dari segala 

Al Azza Khuma Izah 

SMK Negeri 1 Salatiga 

A= 7 + 6 = 13 
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Kisah Bocah Mencari Telaah 

Di siang hari yang menyengat 

Matahari seolah-olah berdiam di tempat, 

Seorang anak kecil berjalan lambat 

Bukan hendak mencari alamat, 

Namun hendak mencari jawaban yang tepat 

Dalam perjalanannya 

Ia melihat seorang kakek tua 

Yang berjenggot putih warna 

Duduk di bawah pohon kelapa 

Tanpa ragu, anak itu menghampirinya 

“Mbah!” , panggillnya dengan keras 

Tiada sahutan, hanya ada dengkuran yang deras 

Tapi, namanya juga anak kecil 

Ada saja caranya yang terampil  

“Mbah, di dunia ini makhluk apa to yang paling hebat?” 

Kali ini, jenggot kakek tua itu ia tarik kuat-kuat 

Seketika, mata orang tua pun menyala 

Dan mulut penuh gigi kuning itu berkata 

“Bocah edan!” 

“Yang paling hebat  ya perempuan!” 

Bentak sang kakek beruban 

Si anak terkejut bukan kepalang, 

Hendak membantah, sang kakek sudah berancang-ancang 

“Tolol! 

Nggak ada ibumu, ya kamu nggak mbrojol! 

Mbah juga nggak bakal nongol! 

Lha, yang paling sangar itu sebenarnya pria yang ditaklukkan! 

Bukan kita yang menaklukkan perempuan! 

Orang gila kayak saya juga tahu, 

Kalau pria dirayu perempuan, pasti langsung mau! 

Kelak, kamu juga gitu!” 

Panjang lebar, si kakek tua ngelantur 

Anak itu cuma manggut-manggut, terus ngeluyur 

 

Mendapat wejangan, 
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sekarang pikirannya sudah sejalan 

dengan sang kakek edan 

Dari nasihat, 

sang anak tidak lagi sambat 

karena ia tahu, kalau PEREMPUAN lah yang terHEBAT 

Lembah Kesunyian, 2 April 2015 

Otniel Satriatama K. 

SMA Negeri 1 Salatiga 

A= 10 + 9 = 19 
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Aku Terbuai 

Mabuk berjalan, diantara jerit batin jiwa 

Ternoda ! Ternoda ! rengekan batin meronta 

Aku butuh air! Air tuk bersihkan noda ! 

Detik-detik waktu menggamitku  

Memaksaku menerka lagi kejadian itu... 

Sebotol bir disuguhkan di meja 

Menyambut kami dua sejoli  

Setenggak ku telan, tuk buktikan cinta 

Kepadanya lelaki pujaan hati  

Lagi...lagi dan lagi ku tenggak  

Sampai nafsu memuncak  

Benteng iman dikalahkan nafsu  

Bisikan setan seraya memburu 

Aku terbuai! Aku terlena! 

Janji manisnya tuk setia  

Berujung ingkar akhirnya 

Ku berikan semua  

Aku terbuai ! Aku terlena! 

Tak bisa jaga mahkota suci  

Tak ada air yang dapat sucikan noda ini 

Mungkin ini karma, bagi aku yang tak bisa menjaga 

Farhanadya 

SMA Negeri 1 Salatiga 

A= 9 + 5 = 14 
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Hari Ini, Kini dan Nanti 

Sembilan bulan sepuluh hari 

Tuhan tentukan sekarang 

Di balik tirai 

Seorang hawa berjuang berperang 

Menggadai roh diri 

Tanpa seorang yang memegang 

Berdayakan diri oleh berani 

Harap hidup tak lagi sendiri 

Syahdan 

Sinar harapan muncul meninggi 

Kaki-kaki tak berdosa berlari tiada pernah mengerti 

Generasi pintar cita wawasan 

Bunda pinta 

Kala subuh, 

Bunda basuh beta 

Bunda suap beta 

Bunda tuntun beta 

Bunda, dunia beta. 

Kala senja, 

Beta basuh bunda 

Beta suap bunda 

Beta tuntun bunda 

Beta, dunia bunda. 

Malam tiba, 

Sepi di luar. Sepi menekan menghajar 

Temaram cahaya lentera berpendar 

Bau semerbak sayang menjalar 

Sisa bunda punya daster  

Ekawati Tya Wahyuningsih 

SMA Negeri 1 Salatiga 

A= 8 + 8 = 16 
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Mengapa? 

Sempat terbesit dalam lamunan 

Mengapa aku ada? 

Gejolak hati seakan tak berterima 

Terbebani oleh penyesalan dan misteri.. 

Ku berkelana mencari arti 

Hampir ku tersesat dalam pekatnya logika ini.. 

Namun ketika sosok itu menghampiriku 

Mendekapku lalu berbisik : “Anakku..” 

Oh Ibu, ikhlas nuranimu 

Walau fase-fase itu tak mudah.. 

Engkau meringis, tertawa pun ikut serta 

Nyawa tak kau pikir, demi aku.. 

Kini tak lagi ku cari arti 

Bahagiakanmu itu misiku 

Terimakasih telah menjadi penyebab aku ada 

Cintamu buat ku berani melangkah.. 

Fayren Grace Elizabeth Lodo Ratu 

Fakultas Teknologi Informasi UKSW 
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Anak Ditangan Perafim 

Tak sabar melihat bumi 

Akulah Satria kebanggan 

Aku menjanjikan masa depan 

Dengan tanganku,  

oh bukan! 

Maksudku, dengan niat dan kerja kerasku 

Akan kubuat dunia melihatku 

Mataku tertutup, 

Aku pasti sudah di bumi 

Mungkin ini, aku sedang dipeluk ibu 

Oh, hangatnya! 

Tunggu, 

Tapi, bau ini sungguh harum, lembut 

Dan begitu segar, ku buka mata 

Ternyata aku di tangan Perafim 

Tubuhku membesar, begitu saja 

Ada apa ini? 

Malaikat enam sayap itu membagikan cerita kepadaku 

Cerita tentang betapa panasnya tangan ibuku 

Betapa malunya dia punya aku 

Dalam pikiran kubertanya 

“Apakah rasa malunya sebanding dengan membunuhku?” 

Jawab Perafim,  “Iya, jika itu keluar dari mulut ibumu. 

Tidak untuk Tuhan, karena hidup adalah hadiah terbaik.” 

Dia tahu pikiranku? 

Tampak ada taman yang luas 

Mengambang di udara 

Semua tersenyum, tidak ada yang bersedih 

Aku tidak sendirian!! 

Mereka sama sepertiku,  

Dibunuh oleh orang yang harusnya kami  panggil, Ibu 

Alexio Alberto Cesar 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi 
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Gadis Kecil (Rindu Ibu) 

Seorang gadis kecil bermata dua 

                Termenung di depan jendela 

                Ku tak tahu mengapa 

                Apakah yang ada dibenaknya? 

               Oh ternyata.. 

                Rindu tlah menyapanya 

                Akan kasih  sayang seorang pahlawan wanita 

                Siapa  dia? 

                Ibu yang ada dibenaknya 

                Yang  jauh di seberang sana 

                Tanpa disadari 

                Air mata berlinang di pipi 

                Mengalirkan sungai kesedihan 

                 Yang terus mengalir tak tertahan 

Teringat akan senyum Ibu 

 Yang Pancarkan cahya indah dari wajah ayumu 

Kata gadis itu.. 

Oh rembulan katakan padanya akan rindu itu 

Oh angin sampaikan padanya akan keinginan bertemu 

Semoga.. 

Rindu ini kan terbalas bersama silir angin malam 

Yang membawa pada keheningan ketentraman 

Walau hanya sebuah  bayangan.. 

Silvia Kurniawati 

SMA Negeri 1 Salatiga 
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