
IKRAR 

Karya Emha Ainun Najib 

Di dalam sinar-Mu 

Segala soal dan wajah dunia 

Tak menyebabkan apa-apa 

Aku sendirilah yang menggerakkan laku 

Atas nama-Mu 

Kuambil siakp, total dan tuntas 

maka getaranku 

Adalah getaran-Mu 

lenyap segala dimensi 

baik dan buruk, kuat dan lemah 

Keutuhan yang ada 

Terpelihara dalam pasrah dan setia 

Menangis dalam tertawa 

Bersedih dalam gembira 

Atau sebaliknya 

tak ada kekaguman, kebanggaan, segala belenggu 

Mulus dalam nilai satu 

Kesadaran yang lebih tinggi 

Mengatasi pikiran dan emosi 

menetaplah, berbahagialah 

Demi para tetangga 

tetapi di dalam kamu kosong 

Ialah wujud yang tak terucapkan, tak tertuliskan 

Kugenggam kamu 

Kau genggam aku 

Jangan sentuh apapun 

Yang menyebabkan noda 

Untuk tidak melepaskan, menggenggam lainnya 

Berangkat ulang jengkal pertama 

1997 



BAGAIMANA KALAU 

Karya Taufik Ismail 

Bagaimana kalau dulu bukan khuldi yang dimakan Adam,  

tapi buah alpukat,  

Bagaimana kalau bumi bukan bulat tapi segi empat,  

Bagaimana kalau lagu Indonesia Raya kita rubah,  

dan kepada Koes Plus kita beri mandat,  

Bagaimana kalau ibukota Amerika Hanoi,  

dan ibukota Indonesia Monaco,  

Bagaimana kalau malam nanti jam sebelas,  

salju turun di Gunung Sahari,  

Bagaimana kalau bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin  

dan Ali Wardhana ternyata pengarang-pengarang lagu pop,  

Bagaimana kalau hutang-hutang Indonesia  

dibayar dengan pementasan Rendra,  

Bagaimana kalau segala yang kita angankan terjadi,  

dan segala yang terjadi pernah kita rancangkan,  

Bagaimana kalau akustik dunia jadi sedemikian sempurnanya sehingga di  

kamar tidur kau dengar deru bom Vietnam, gemersik sejuta kaki  

pengungsi, gemuruh banjir dan gempa bumi serta suara-suara  

percintaan anak muda, juga bunyi industri presisi dan  

margasatwa Afrika,  

Bagaimana kalau pemerintah diizinkan protes dan rakyat kecil  

mempertimbangkan protes itu,  

Bagaimana kalau kesenian dihentikan saja sampai di sini dan kita  

pelihara ternak sebagai pengganti  

Bagaimana kalau sampai waktunya  

kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi.  

 

1971 

 

 



BUKU TAMU MUSIUM PERJUANGAN 

Karya Taufiq Ismail 

 

Pada tahun keenam 

Setelah di kota kami didirikan 

Sebuah Musium Perjuangan 

Datanglah seorang lelaki setengah baya 

Berkunjung dari luar kota 

Pada sore bulan November berhujan 

dan menulis kesannya di buku tamu 

Buku tahun keenam, halaman seratus-delapan 

 

Bertahun-tahun aku rindu 

Untuk berkunjung kemari 

Dari tempatku jauh sekali 

Bukan sekedar mengenang kembali 

Hari tembak-menembak dan malam penyergapan 

Di daerah ini 

Bukan sekedar menatap lukisan-lukisan 

Dan potret-potret para pahlawan 

Mengusap-usap karaben tua 

Baby mortir buatan sendiri 

Atau menghitung-hitung satyalencana 

Dan selalu mempercakapkannya 

 

Alangkah sukarnya bagiku 

Dari tempatku kini, yang begitu jauh 

Untuk datang seperti saat ini 

Dengan jasad berbasah-basah 

Dalam gerimis bulan November 

Datang sore ini, menghayati musium yang lengang 

Sendiri 

Menghidupkan diriku kembali 

Dalam pikiran-pikiran waktu gerilya 



Di waktu kebebasan adalah impian keabadian 

Dan belum berpikir oleh kita masalah kebendaan 

Penggelapan dan salahguna pengatasnamaan 

 

Begitulah aku berjalan pelan-pelan 

Dalam musium ini yang lengang 

Dari lemari kaca tempat naskah-naskah berharga 

Kesangkutan ikat-ikat kepala, sangkur-sangkur 

berbendera 

Maket pertempuran 

Dan penyergapan di jalan 

Kuraba mitraliur Jepang, dari baja hitam 

Jajaran bisu pestol Bulldog, pestol Colt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEMBALIKAN INDONESIA PADAKU 

:kepada Kang Ilen 

karya Taufik Ismail 

 

Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga,  

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat,  

sebagian berwarna putih dan sebagian hitam,  

yang menyala bergantian,  

Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam  

dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa,  

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam  

karena seratus juta penduduknya,  

 

Kembalikan  

Indonesia  

padaku  

 

Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam  

dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 wat,  

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam  

lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya,  

Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga,  

dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 wat,  

sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian,  

Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang  

sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam  

dan membawa seratus juta bola lampu 15 wat ke dasar lautan,  

 

Kembalikan  

Indonesia  

padaku  

 



Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam  

dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa,  

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam  

karena seratus juta penduduknya,  

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat,  

sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian,  

 

Kembalikan  

Indonesia  

padaku  

 

Paris, 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BATU 

Karya Sutardji Calzoum Bachri 

 

batu mawar 

batu langit 

batu duka 

batu rindu 

batu janun 

batu bisu 

kaukah itu 

teka 

teki 

yang 

tak menepati janji ? 

 

Dengan seribu gunung langit tak runtuh dengan seribu perawan 

hati takjatuh dengan seribu sibuk sepi tak mati dengan 

seribu beringin ingin tak teduh. Dengan siapa aku mengeluh? 

Mengapa jam harus berdenyut sedang darah tak sampa mengapa gunung harus meletus 

sedang langit tak sampai mengapa peluk 

diketatkan sedang hati tak sampai mengapa tangan melambai 

sedang lambai tak sampai. Kau tahu 

 

 

batu risau 

batu pukau 

batu Kau-ku 

batu sepi 

batu ngilu 

batu bisu 

kaukah itu 

teka 



teki 

yang 

tak menepati 

janji ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajak Palsu 

Karya Agus R. Sarjono 

 

Selamat pagi pak, selamat pagi bu, ucap anak sekolah 

dengan sapaan palsu. Lalu merekapun belajar 

sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah 

mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka 

yang palsu. Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah 

mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru 

untuk menyerahkan amplop berisi perhatian 

dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu 

dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya pak guru 

dan bu guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu 

untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan 

nilai-nilai palsu yang baru. Masa sekolah 

demi masa sekolah berlalu, merekapun lahir 

sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, 

ahli pertanian palsu, insinyur palsu. 

Sebagian menjadi guru, ilmuwan 

atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi 

mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu 

dengan ekonomi palsu sebagai panglima 

palsu. Mereka saksikan 

ramainya perniagaan palsu dengan ekspor 

dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan 

berbagai barang kelontong kualitas palsu. 

Dan bank-bank palsu dengan giat menawarkan bonus 

dan hadiah-hadiah palsu tapi diam-diam meminjam juga 

pinjaman dengan ijin dan surat palsu kepada bank negeri 

yang dijaga pejabat-pejabat palsu. Masyarakatpun berniaga 

dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Maka 

uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu 

sehingga semua blingsatan dan terperosok krisis 



yang meruntuhkan pemerintahan palsu ke dalam 

nasib buruk palsu. Lalu orang-orang palsu 

meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan 

gagasan-gagasan palsu di tengah seminar 

dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya 

demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring 

dan palsu. 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Apakah Sampai Padamu Berita tentang Mahanazi 

karya Helvi Tiana Rosa 

 

Duhai, maka kukatakan pada mereka : 

Tanpa Abai pada semua persoalan di negeri ini 

Atas nama kemanusiaan : menyala-lah! 

Kita tak bisa hanya diam 

menyaksi pagelaran mahanazi 

sambil mengunyah menu empat sehat lima sempurna 

dan bercanda di ruang keluarga 

kita tak bisa sekedar 

menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin 

atau purapura tak peduli 

Seorang teman Turki berkata: 

mereka yang membatasi ruang kemanusiaan 

dengan batas-batas negara 

sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan 

Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu : 

menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, 

memberi meski sedikit apa yang kita punya  

dan mendo'akan Palestina 

Apakah sampai padamu, berita tentang mahanazi itu? 

Tentang Palestina yang bersemayam kokoh 

di hati mereka yang di beri kurnia? 

Seperti cinta yang tak bisa kau hapus 

dari penglihatan dan ingatan, 

airmata, darah, dan denyut nadi manusia 

:Lawan Mahanazi! 

 

 



SAJAK MATAHARI 

karya W.S. Rendra 

 

Matahari bangkit dari sanubariku.  

Menyentuh permukaan samodra raya.  

Matahari keluar dari mulutku,  

menjadi pelangi di cakrawala. 

Wajahmu keluar dari jidatku,  

wahai kamu, wanita miskin !  

kakimu terbenam di dalam lumpur.  

Kamu harapkan beras seperempat gantang,  

dan di tengah sawah tuan tanah menanammu ! 

Satu juta lelaki gundul  

keluar dari hutan belantara,  

tubuh mereka terbalut lumpur  

dan kepala mereka berkilatan  

memantulkan cahaya matahari.  

Mata mereka menyala  

tubuh mereka menjadi bara  

dan mereka membakar dunia. 

Matahri adalah cakra jingga  

yang dilepas tangan Sang Krishna.  

Ia menjadi rahmat dan kutukanmu,  

ya, umat manusia ! 

 

Yogya, 5 Maret 1976 

 

 

 

 

 



MENCARI SEBUAH MESJID 

Karya Taufiq Ismail 

 

Aku diberitahu tentang sebuah masjid 

yang tiang-tiangnya pepohonan di hutan 

fondasinya batu karang dan pualam pilihan 

atapnya menjulang tempat tersangkutnya awan 

dan kubahnya tembus pandang, berkilauan 

digosok topan kutub utara dan selatan 

Aku rindu dan mengembara mencarinya 

Aku diberitahu tentang sepenuh dindingnya yang transparan 

dihiasi dengan ukiran kaligrafi Quran 

dengan warna platina dan keemasan 

berbentuk daun-daunan sangat beraturan 

serta sarang lebah demikian geometriknya 

ranting dan tunas jalin berjalin 

bergaris-garis gambar putaran angin 

Aku rindu dan mengembara mencarinya 

Aku diberitahu tentang masjid yang menara-menaranya 

menyentuh lapisan ozon 

dan menyeru azan tak habis-habisnya 

membuat lingkaran mengikat pinggang dunia 

kemudian nadanya yang lepas-lepas 

disulam malaikat menjadi renda-renda benang emas 

yang memperindah ratusan juta sajadah 

di setiap rumah tempatnya singgah 

Aku rindu dan mengembara mencarinya 

Aku diberitahu tentang sebuah masjid yang letaknya di mana 

bila waktu azan lohor engkau masuk ke dalamnya 

engkau berjalan sampai waktu asar 



tak bisa kau capai saf pertama 

sehingga bila engkau tak mau kehilangan waktu 

bershalatlah di mana saja 

di lantai masjid ini, yang luas luar biasa 

Aku rindu dan mengembara mencarinya 

Aku diberitahu tentang ruangan di sisi mihrabnya 

yaitu sebuah perpustakaan tak terkata besarnya 

dan orang-orang dengan tenang membaca di dalamnya 

di bawah gantungan lampu-lampu kristal terbuat dari berlian 

yang menyimpan cahaya matahari 

kau lihat bermilyar huruf dan kata masuk beraturan 

ke susunan syaraf pusat manusia dan jadi ilmu yang berguna 

di sebuah pustaka yang bukunya berjuta-juta 

terletak di sebelah menyebelah mihrab masjid kita 

Aku rindu dan mengembara mencarinya 

Aku diberitahu tentang masjid yang beranda dan ruang dalamnya 

tempat orang-orang bersila bersama 

dan bermusyawarah tentang dunia dengan hati terbuka 

dan pendapat bisa berlainan namun tanpa pertikaian 

dan kalau pun ada pertikaian bisalah itu diuraikan 

dalam simpul persaudaraan yang sejati 

dalam hangat sajadah yang itu juga 

terbentang di sebuah masjid yang mana 

Tumpas aku dalam rindu 

Mengembara mencarinya 

Di manakah dia gerangan letaknya ? 

Pada suatu hari aku mengikuti matahari 

ketika di puncak tergelincir dia sempat 

lewat seperempat kuadran turun ke barat 

dan terdengar merdunya azan di pegunungan 

dan aku pun melayangkan pandangan 



mencari masjid itu ke kiri dan ke kanan 

ketika seorang tak kukenal membawa sebuah gulungan 

dia berkata : 

“Inilah dia masjid yang dalam pencarian tuan” 

dia menunjuk ke tanah ladang itu 

dan di atas lahan pertanian dia bentangkan 

secarik tikar pandan 

kemudian dituntunnya aku ke sebuah pancuran 

airnya bening dan dingin mengalir beraturan 

tanpa kata dia berwudhu duluan 

aku pun di bawah air itu menampungkan tangan 

ketika kuusap mukaku, kali ketiga secara perlahan 

hangat air terasa, bukan dingin kiranya 

demikianlah air pancuran 

bercampur dengan air mataku 

yang bercucuran. 

 

Jeddah, 30 Januari 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gadis Peminta-minta 

Karya Toto Sudarto 

 

Setiap kita bertemu, gadis kecil berkalung kecil 

Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka 

Tengadah Padaku, pada bulan merah jambu 

Tapi kotaku hilang, tanpa jiwa 

 

Ingin aku ikut, gadis kecil berkalung kecil 

Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok 

Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan 

Gembira dari kemayang riang 

 

                                     Duniamu yang lebih tinggi dari menara katredal 

                                     Melintas-lintas diatas air kotor, tapi yang begitu 

                                     kau hafal 

                                     Jiwa begitu murni, terlalu murni 

                                     Untuk dapat membagi dukaku 

 

                                     Kalau kau mati, gadis kecil berkalung kecil 

                                     Bulan diatas itu, tak ada yang punya 

                                     Dan kotaku, ah kotaku 

                                     Hidupnya tak punya tanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kampung 

Karya Subagio Sastrowardoyo 

 

Kalau aku pergi ke luar negeri, dik 

karena hawa di sini sudah pengap oleh 

pikiran-pikiran beku. 

 

Hidup di negeri ini seperti di dalam kampung 

di mana setiap orang ingin bikin peraturan 

mengenai lalu lintas di gang, jaga malam dan 

daftar diri di kemantren. 

 

Di mana setiap orang ingin jadi hakim 

dan berbincang tentang susila, politik dan agama 

seperti soal-soal yang dikuasai. 

 

Di mana setiap tukang jamu disambut dengan hangat 

dengan perhatian dan tawanya. 

 

Di mana ocehan di jalan lebih berharga 

dari renungan tenang di kamar. 

 

Di mana curiga lebih mendalam dari cinta dan percaya. 

 

Kalau aku pergi ke luar negeri, dik 

karena aku ingin merdeka dan menemukan diri. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 



 


