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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam 

yang telah menganugerahkan manusia berupa akal untuk berfikir. 

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan dan pemimpin 

kita nabi agung Muhammad Saw, yang telah mengajarkan kita akan 

kebajikan dan kearifan dari timur. 

Kumpulan tulisan yang saya kasih judul, ”Milagros; Al-

Hayawanu An-Natiq” ini adalah sebah kumpulan tulisan yang 

tidak berarti. Mengapa saya bilang tidak berarti, karena di 

dalamnya berisi puisi atau coretan yang tidak bermakna. Kalo di 

bilang puisi kiranya juga ngak pantas, karena saya bukanlah 

penyair. Namun ini hanyalah goresan tinta saya yang tidak 

bernilai. 

Tapi ingat...! akan berarti jika kita meyakini benar 

judul tersebut karena hanya akal pikirlah yang membedakan kita 

dengan mahluk lainnya sehingga kita mengemban amanah untuk 

memakmurkan semesta. 

Sebagai seorang yang sedikit iseng mengeoreskan tinta 

emas, saya bukan bermaksud ingin memamerkan tulisan yang kotor 

ini. Namun saya hanya ingin berbagi keluh kesah tentang 

kehidupan yang akan membawa kita menggerti akan kehidupan yang 

sebenarnya. 
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Semua punya hak dan pula menjalankan kewajiban. Akhirnya 

hanya pasrah kepada-Nya memohon dan meminta pertolongan. 

Saya uncapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

menghargai, menemani, dan selalu bersandar dalam hatiku. 

Milagros yang berarti keajaiban dan al-hayawanu An-natiq 

adalah hewan yang berfikir. Maka dari sini kita diajak 

merenungkan, memikirkan dan menjalankan kewajiban sebagai 

seorang khalifah dan abdillah. 

Sekian dari saya apa bila ada salah kata, salah tulisan 

dan segala kesalahan saya hanya bisa mengucapkan mohon maaf 

lahir dan batin. 
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Ku Ketuk 
 

Saat ku ketuk nada do 
Dosaku begitu besar 

Ketika ku ketuk nada re 
Rizkiku begitu melimpah 

Ketika ku ketuk nada Fa 
Fana menjadi kehidupanku 

Ketika ku ketuk nada sol 
Solatku begitu berantakan 

Ketika ku ketuk nada la 
Lalai semua tanggung jawabku 

Ketika ku ketuk nada si 
Siapa yang kan menyelamatkanku 

Aku mendengar dentigan nada do 
Doaku hanya ingin bersujud di hadapmu 

 
(6/10/2007) 
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Dua Tarian 
 

Sunyi senyap meminjam malam  
Datang esok berganti pagi 
Menanti kabar hari ini  
Jangan lari sambil menari 
Pejamkan mata tunggu mekar melati 
Tersiram air hangat iba menepati janji hati 
Pergi hanya untuk menanam rindu 
Ada pula terjadi adapula tak mengerti 
Bahkan terasa risih atau sekedar…Iseng  
Hiburan semata tentu hanya ia yang tahu 
Dua botol minum berdiri 
Makanan ringan tercicipi 
Awalnya hanya sebuah kata 
Hingga menjadi jalan kemana 
Tak tahu arah ucapan manis 
Duduk bergusar sampai salah arti 
Selama sore berganti 
Hingga malam memangil pergi  

 
(4/6/2006) 
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Senandung Jiwa 
 

Burung manyar bercermin air 
Senandung pancaran siluet surga 

Terkena wajah cacatnya 
Terlihat diri bernyanyi jeritan jiwa 

Ia ragu… 
Siapa gerangan diriku… 

Mungkin lukisan tubuhku 
Atau hanya halusinasi 

Rasa ini tak pernah ada 
Pada benak sanubari 

Lantas terbang melintas awan 
Tak sadar akan tujuan 

Jiwa-jiwa bertepi menghimpit 
Kesucian sayap ini 

Sorot mata tajam melemahkan 
Raga di bulu-bulu halus 

Tersadar diri akan amanah dunia 
Lepas penat sementara 
Hinggap pada ranting 

Lapuk menghantar 
Salam untuk daun-daun 
Kering terbawa angin 

Terusik membatasi akal budi 
Dengan doa ia melepas kerja 

Batinnya memandang hina dunia 
 

(30/03/2006) 
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Satu Kata 
 

Ku ingin berhayal tentang dirimu 
Namun kuakui aku tak mampu 
Melukismu di langit ke tujuh 
Lemah hatiku telah padam 
Di serang ribuan tombak 
Mulut terberai merah darah 
Atas luka lidah bisu 
Muka hilang berselimut 
Sinar mentari telah pakai topeng 
Tidak lagi mau berkisah 
Pancaran redup tertelan angin 
 
Seruling Daud tak lagi merdu 
Ketampanan Yusuf entah kemana 
Kecantikan Zulaikah hilang lembut rambutnya 
 
Sulit lagi tuk di bayangkan ya...sampai di situ 
Batas nalar dan... 
Hanya bisa menjadi gila  

 
(7/6/2006) 
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Terima Kasih 
 

Terima kasih cinta 
Engkau tlah datang pada hamba 
Namun hamba hanya terdiam 
Melihat senyum raut wajahnya 
Maafkan rasa di hati 
Aku tak ingin kau hadir 
Hanya dalam emosi sesat 
Hamba hanya ingin 
Cinta yang abadi 
 
Bersemayam dalam pagoda surga 
Apakah takut dengan kata-kata cinta 
Selama ini mendekam di hati 
 
Terima kasih cinta 
Hadirkan cinta untuk dunia 
Tetapi hamba belum mampu 
Rangkai indah setangkai cinta 
Biarkan hamba bebas mencari 
Cinta yang selama ini menghantui 
Aku yakin suatu saat nanti 
Cinta yang akan menjawabnya 
Dan cinta pula yang mengakhiri  

 
(9/12/06) 
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Kalam Suci 
 

Mendung berselimut kain gelap 
Tabir kian tak indah 
Nikmati hempasan nafas 
Di ronga penuh kalimat syahadat 
Memutar di samudra cinta 
Tawarkan lembartan bacaan penuh rahmat 
 
Untuk mengisi... 
Untuk menghiasi... 
 
Sisi-sisi penghuni rumah malaikat 
Kalam suci tak membohongi diri 
Kalam suci tak menyombongkan diri 
Petunjuk lihat diri untuk kembali 
Hikmah jalan jihad dermaga hati 
Lawan diri bagun sanubari 
Kembali kesucian Illahi  

 
(4/1/07) 
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Sketsa Mimpi 
 

Terlahir anak pemimpi 
Sampai mati mencari sampah nikmat 
Ketika kejahilan semakin merajalela 
Ketika kemunafikan berjaya 

Aku bukan benda atau wujudku 
Aku anak tak punya gubug permata 

Namun kota Tuhan semakin bertambah 
Di zaman semakin meninggi 
Jadi anak pendosa 

Penawar pelipur dahaga 
Bibir hitam sebut asmamu 

Ya rahman ya rahim 
Tuhan yang maha mengerti 
Ampuni anak tirimu 
Untuk kembali bermunajat di hadapmu 

Tiada Tuhan selain engkau ya aziz 
Lihat mata merahku 

Aku tak ingin memaksa 
Hanya satu kebuTuhan  
Ketenangan kotamu  

 
(3/10/06) 
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Tuhan Kau 
 

Tuhan…tolonglah hambamu ini 
Tuk…temukan jati diri yang ku cari 
Tuhan… 
Bukalah jalan dan ikatkan  
Dalam hati ini 
Agar aku dapat ke luar 
Menemukan…apa yang ku kehendak 
Selama ini…aku temukan 
Wahai …saudaraku 
Janganlah kau berduka 
Karena Tuhan bersama kita 
Tuhan…tolonglah hambamu ini 
Tuk…temukan jati diri ku cari 
Oh Tuhan…bukalah tabir 
Yang menutup mata hatiku 
Tuhan…aku tahu kau maha mengetahui 
Atas segala Sesutu di raskan mahlukmu 
Oh….Tuhan berkati perjuanganku 
Tuhan…tolonglah hambamu ini 
Tuk…temukan jati diri sejati  

 
(3/3/2006) 
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Melihat Negeri 
 

Lihat… 
Lihatlah... 
 
Sejenak lepas mata memandang 
Kekerasan di istana republik 
Darah keluarkan isak tangis 
Lantai penuh rontokan rambut 
Gedung berubah warna 
Ini bukan tragedi 
Nyawa sudah tak dihargai 
Penjarahan akhlak pribumi 
Perkosa tubuh yang suci 
 
Lihat… 
Lihatlah... 
 
Ibu-ibu mencari keadilan 
Bapak mengemis ke istana 
Tidak ingin hidup di neraka 
Namun pinta kursi rebutan 
Di puncak tulusnya negeri  

 
(23/05/2007) 
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Gelap Perawan 
 

Di gelap perawan 
Wanita bercadar hitam keluar 
Membawa sebongkok rindu bulan 
Berharap ditemani bintang dan rembulan 
 
Di gelap perawan 
Di pojok tempat mangkal 
Menawarkan makan siap hidang 
Dengan modal senyuman 
Serta merah lipstik pada bibir 
 
Di gelap perawan 
Ada yang menunggu di tengah malam 
Dapat mangsa jangan lepaskan 
Rayuan pohon randu menghisap 
Telinga hitam anyir pikir 
 
Di gelap perawan 
Ada materai pada sebuah lembar 
Warna merah bergambar 
Bisu udara dingin merana 
Pojok atap bambu asyik bercumbu 
Di gelap perawan 
Selamat malam 
Mimpi indah dalam pelukan  
 

(21/3/2006) 
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Buku Guruku 
 

Buku… 
Bukanya aku tak mengerti 
Apa yang seharusnya dicari 
Lembaran perjalanan sudah 
Ditulis hingga kusam 
Terbaca sampai mata 
Tidak mampu lagi berkedip 
Jantung semakin berdetak lepas 
 
Guruku… 
Bulat pikirku memulai kewajiban Illahi 
Sementara akau membaca 
Coret pena guruku 
Jadikan aku bisa tulis mengenang 
Dan akan abadi selalu 
 
Buku… 
Warna-warni jenismu 
Rasa ingin menyentuh 
Walau engkau guru 
Sembunyi menelan waktu 
Ini karyamu 
Semoga engkau jadikan aku 
Murid terbaikmu 
 
Guruku… 
Buktikan kandungamu 
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Nasehat curahkan hati 
Tuk berfikir maju 
Bukan jadi saksi bisu 
Bangunkan budi mengerti 
 
Buku…guruku… 
Dulu sulit mencarimu 
Kini berjuta coretan 
Menyebar… 
Doaku untukmu guru 
Buah bibirmu kian menjadi 
Tabir pencerah hidup  
 

(26/9/2006) 
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Negeri Pemikir 
 

Terekan pikira dalam memori otak 
Jalani juang mencari gundahnya 
Terbabani nilai 
Gerak entah kapan waktunya 
Jalan dibuat bingung 
Di negeri takdir Illahi 
Sekelompok ikan berdiskusi 
Di muara yang gelap 
Tertegun kalut hati kecilnya 
Tuhan ninegeri kami 
Kami tidak hidup sendiri 
Bukanya tuk mencari  
Kesenagan ragawi 
Ataupun 
Kebahagian pribadi 
Jadikan prasangka gelak tawa ini 
Ini negeri kami 
Tidak untuk berdiam diri 
 
Tapi 
Kemana kami kan kembali 
Hati kecil ini sudah tak berarti 
Tuhan ini negeri kami 
Tuhan ini negeri kami 
Di negeri ulul albab ini  

 
(12/2/2006) 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Seribu Alam 
 

Hati berkafan kain hitam 
Di bukit terowongan panjang 
Tiada kasih satu jalan 
Perdaya iblis pergi dari Tuhan 
Kata taman para pejuang 
Namun nafsu wujud perkaderan 
Atau eksistensi yang hilang 
 
Wahai illhi rabbi 
Kita semua dengar ayat suci 
Di jagad raya absolute 
Songsong masa depan 
Demi jihad akbar 
Mencari tempat tinggal tenang 
Zaman bermain dengan kuasa uang 
Siapa besar akan menang 
Jangan kau rampas Tuhanku 
Seribu langkah kaki itu 
Membangun peradaban baru  

 
(24/3/2006) 
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Bisa Memohon 
 

Ku lakukan sa’i kelilingi altarmu 
Kata puja puji bergema ke angkasa 
Begitu keras menghujani batuan diam 
Ku angkat tangan memohon hadirmu 
Setiap lentik jari bergetar bernyanyi 
Demi angin robohkan tubuh mungil 
Sujud atasmu aku bersimpuh luka 
Mulutku keluarkan keringat air mata 
“Tuhan kenapa dirimu hanya sembunyi 
Di balik setiap derita kami 
 
Lihat Tuhan lumpuh kaki ini 
Menginjak bumimu 
Nanah membanjiri tanah tandusmu” 
“Tuhan bagaimana wujudmu 
 
Apakah ini tulisan cintamu 
Atas mahluk penuh dosa 
Ataukah ini takdir di lauth mahfudmu” 
 
Biarkanaku bicara satu menit saja 
Hanya coretan tinta merah 
Ku kiraim ke arsy 
Kemana singgasanamu begitu jauh 
Ku titipkan lewat doaku  
Aku hanya bisa mengingatmu 
Dengan sedekah cinta yang kau cipta 
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Lewat sekolah semesta 
Aku harus pergi dari masjidmu 
Sudah penuh umat berceramah 
Melewati lantunan kalimat cinta 
Aku memohon atas cintamu 
 
Untuk cintaku… 
Berikan rasa kedamaian hati  

(10/3/2006) 
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Tarian Emosi 
 

Tarian para darwis menghentak bumi 
Memangil diri putar ketidak pastian 
Lelah tubuh keringat berbaur zaitun 
 
Semakin lama… 
Semaikin pikiran hilang 
Bersatu pada kesatuan utuh 
Pencapai luhur budi 
Memuja tuk maha abadi 
Amanah terjun dalam jiwa 
Nafas taman perawan 
Keluarkan gejolak emosi jiwa 
 
Aku… 
Akan… 
Atas kita semua 
Terperdaya angan duniawi 
 
Pergi… 
Mati… 
Hidup… 
 
Kembali ke satu titik peredaran 
Tarian emosi jiwa  
Tuhan bukan maha pemarah 
Tuhan perintis disiplin batin 
Menghamba untuk yang pertama 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Wahyu telah sampai 
Renungkan emosi 
Mewujud terapi cinta 
Di sertiap tarian emosi jiwa  
 
 

(22/3/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teaterical Kenaikan BBM 
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Benci Mati 
 

Saat aku termenung 
Tak ada satu kebajikan 
Tak ada yang di banggakan 
Kecuali pada diri 
Ku masuki kamar mayatku 
Begitu gelap pekat 
 
Saat aku termenung 
Melihat malam sunyi pinjam rembulan 
Ternagi sisi jendela kamar 
Begitu kotor diriku 
Virus Lumpur dosa 
Sedikit sinar ku nikmati 
 
Saat aku termenung 
Tuhan aku berharap pada misterimu 
Tuhan tolong singkirkan luka hatiku 
Tuhan engkau segala maha 
 
Saat aku termenung 
Memang ku saksikan seribu wajah 
Izroil menyapaku  

 
(11/10/2006) 
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Sebait Puisi 
 

Maha pengasih maha penyanyang 
Sebait puisi cinta mengembara 
Menerjang ajakan tuk bersujud 
Di singasanamu 
 
Semesta menyebut namamu 
La illahaillah allahu akbar 
Lafadzkan zikir setiap petang 
 
Hati yang hampa 
Karena kosong janji-janji setan 
Engkau tak mengucap tuk disembah 
Tapi patutkah menyebut diri 
Sebagai manusia sempurna 
 
Ya allah yang maha pengampun 
Sembuhkan dari hati yang haru 
Umatmu kan selalu wiridkan 
Berjuta lembar ayat-ayatmu 
Waktu pembuka pintu taubat 
Bukan mengharap surga 
Hanya pemuja cinta 
Kepada allah sang maha pecinta  

 
(4/10/2006) 
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Tunggu Cintamu 
 

Seharusnya aku mencintai dengan sepenuh rasa ini 
Seharusnya aku menyayangimu dengan sepenuh hati ini 
Seharusnya aku mengasihimu dengan setulus jiwa ini 
 
Aku akan menunggumu di jauh kemesraan 
Karena kejernihanku begitu mencintaimu 
Aku akan menjaga cintaku hanya untukmu 
Walau kau pergi tingalkanku entah kemana 
Cintaku akan menemani disetiap langkahmu 
 
Betapa beratnya menjaga cinta 
Betapa beratnya memendam rindu 
 
Sakit tubuhkupun hilang berlalu 
Namun begitu… 
Kau tetap ada dalam bening ruhku 
Terkenanga abadi dalam nyawa hati 
 
Dan… 
Aku akan menunggu di kejenuhan malam dan siang 
Tak bosan untuk berganti 
Menunggu jawab cintamu  

 
(3/11/07) 
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Perisai Roh 
 

Wahai roh pembawa keburukan, tiada yang ada untukmu 
Duhai kekasih teguh dengan pancaran lilin penyesalamu kembali 
Hampa…menutup malu, menatap wajahmu atas nikmatmu 
Hamba…lalai dengarkan lantunan ayat-ayatmu yang dasyat mengema semesta 
Tususkan pedang telah membelah jiwaku untuk taubat kemunafikan 
 
Wahai roh… 
Duhai kekasih teguh… 
Hamba akan kembali setelah ini 
Membawa perisai ilmu dan iman  
 

(25/11/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teaterical Bakar Diri Aksi Untuk Palestina 
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Burung Cintanya 
 
Ajarkan aku cara berjalan tegak lewati semua jalan tetutup 
Ajarkan aku melihat dengan benar memendang nyanyian hidup 
Ajarkan aku mengenal diri untuk mengenal namaku 
Ajarkan aku merasakan keluh kesah tentang indahnya cinta 
 
Ketika sang burung terbang mencari hal yang sangat berarti, bermimpi ingin 
menjadi manusia 
Burungpun membawa segumpal tanah, memohon untuk dijadikanya 
sesempurna harapanya 
Tanah itu tetap tenang merasakan jerit suara hati burung dalam hatinya 
berbisik satu kebaikan, untuk kembali menjadi orang yang berarti 
Namun cinta engan menyapanya, malahan rindu kasih hilang di makan 
seongok saying yang lalai 
Tapi ajarkanlah burung bernyanyi untuk lantunkan lagu cinta dan hanya untuk 
kasih yang tahu apa artinya cinta sejati  
 

(6/12/07) 
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Kau Diam 
 

Rerintik hujan basahi bumi 
Rintik tangis basahi negeri 

Ketika kau teriakan satu kata 
Namun pikirmu hanya Satu 
Ketakutan… 
Ketika kau berdebat satu kata 
Namun otakmu hanya Satu 
Kebohongan… 
Ketika kau curahkan satu ide 
Namun akalmu hanya satu  
Kebodohan… 

Suaramu layaknya sabda nabi 
Nyanyianmu layaknya ayat-ayat suci 
Musikmu layaknya shalawat hati 

Ternyata kau lagi berdiskisi 
Mendebatkan satu cita-cita suci 
Yaitu: REVOLUSI 

Tapi kau tak mampu berdiri 
Kepada penguasa kau diam diri 

Kepada penindas 
Aku junjung REVOLUSI 
Dan akan terus berdiri   

 
(30/12/07) 
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Risalah Demokrasi 
 

Dia pemimpin yang sempurna 
Bukan pemimpin untuk mendusta 
Dia berikan nafas kesejukan 
Bukan nafas yang menghancurkan 
 
Aku bersaksi demi pemimpinku 
Tidak ada cinta yang lain selain dia 
Kan ku simpan pada denyut rinduku 
Kan ku alirkan cinta ke seluruh tubuhku 
 

Tapi… 
Demi pergantian waktu 
Dia menjadi pemimpin baru 
Yang hanya mengaku ngaku 
Lewat risalah demokrasi 

 
Aroma angin begitu menyegarkan 
Namun dia semakin meneggelamkan 
Negeri yang menjelma jadi kotoran 
Di perebutakan banyak orang 
Demi… 
Satu kursi kekuasaan 
 

Semakin aku tak percaya 
Karena kamu seorang pendusta  

 
(25/02/08) 
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Puting Susu 
 

Saat aku remas puting susunya 
Seperti telur ceplok yang kelihatan putih proteinnya 
Dan kekuninggan yang penuh gizi 
Setiap kelembutan tangan yang mengengam kencang tak ingin 
lepas 
Berarti kasih sayang yang begitu dalam 
Terulur-ulur memanjang ah…terasa…ah… 
Begitu memikat untuk menikmati asyik rasanya 
Teriakannya tidak terdengar, dia betina yang begitu enjoy 
Sedangkan aku keluarkan desah yang begitu mengelora 
 
Ayo keluar kamu adalah sumber penghasilan 
Kamu adalah tumpuan hidupku 
Engkaulah yang memberikan sandang sarjana pada anakku 
 
Setelah menikmati setiap senTuhan kenikmatan 
Akhirnya yang di tunggu-tunggu keluar 
Crrrroooooooooot! 
Cairan putih kental keluar dari ujung puting hitamnya 
Terasa lega, betinaku memang jago 
Sebab aku merawat dengan cinta 
Akupun begitu… 
Apa yang aku harapkan ternyata kesampaian 
Karena cairan itu akan berubah jadi uang 
Dan aku belikan berbagai macam kebuTuhan 
 
Tapi kenapa… 
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Cairan berubah warnanya yang aku kelola 
Cairan itu terproduksi oleh bakteri 
Penyakit yang begitu mematikan 
Padahal aku benar-benar tidak mengira bisa begini 
Ini adalah murni cairan dari puting susunya 
Bukan puting-puting yang di legalkan 
Bukan pula puting susu yang di lokalisasikan 
 
Tapi ini benar… 
Bukan tipu muslihat anak-anak butuh susu! 
Untuk pertumbuhan generasi yang mewarisi puting 
Pandanganku kacau kaena susu menjadi mahal 
Mengemis puting susu ke Negara seberang 
Begitu naïf padahal negeri ini penuh dengan puting susu 
Puting-puting yang produktif untuk mencukupi 
Semua kebuTuhan negeri… 
 
Tapi mengapa…  
Susu tidak tercukupi 
Mau jadi apa anak-anak negeri! 

 
(12/08/07) 

 
 
 
 
 
 
 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Alam Rayaku 
 

Aku tinggal di negeri republik yang tak aku mengerti 
Aku tidak bisa melukis burung dan temannya di awan biru di langit ke tujuh 
Ingin langit aku jadikan kanvas penuh warna warni layaknya pelangi 
Tintanya adalah nyanyian alam yang bersenandung mesra di kehijauan 
Namun kuasnya telah merusak bulu-bulu halus itu 
Alamku sudah tak berumur dan tak terhitung waktu 
Tetapi alamku telah melukai diri dengan panah yang menacap 
Membuat laut, gunung, air dan batu mulai tak betah untuk tinggal 
Bayi-bayi berdansa pada angan di ujung derita 
 
Ini negeri yang tak dapat di mengerti 
Keserakahan menjadi idiologi kebenaran tak di hargai 
Kejahilihan telah muncul di balik bukit 
Anak-anaknya mulai berkerumun bicara keadilan 
Di temuinya hanya berpesta pembakaran ikan di pojok sawah 
Matanya menonton bangkai yang berserakan tanpa nama 
Gergaji dan pukat telah aus karena di gunkan terus 
Dan api terus melalap rumahku dan tangisan terus berirama 
Dan airpun telah menegelamkan impian indahku 
Kini alamku sudah bosan dengan riwayat hidupnya 
 
Aku berjalan di negeri yang di kelilingi pantai 
Namun aku temui ombak yang akan menelanku hidup-hidup 
Aku langkahkan kakiku ke hutan, ku temui hanya sampah yang berserakan 
Derai tangis hujan teriakan untuk menghanyutkan 
Dan para korban menanti bantuan di pengungsian 
Siapa mengiring gelap dalam pekat bumiku 
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Mereka yang harus bertangung jawab! 
Yaitu manusia-manusia yang tak sadara ekologinya 
Di sini di benarkan di sana di salahkan 
Tanpa tahu aturan kemerdekaan alam raya 
Dan mereka telah merusaknya dengan seenak udelnya 
 
Bagaimana aku bisa bersajak tentang semestaku 
Jika mulut dan tanganku di ikat begitu kencangnya 
Dan aku berharap alamku kembali seperti sedia kala 
 

(15/08/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bersama Sahabat di Depan Kos 
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Ini Inilah 
 

Sekiranya melihat angina memutar debu  
Dan kiranya berterbrangan memutar 
Menuju ke arah tujuan untuk merusak 
Tidak kiranya itu musibah 
Itu peringatan semata kata 
Sebab itulah keresahan semesta 
Bergulir menerpa tanpa tahu penghuninya 
Bukanya menerjang kehancuran 
Tanpa ngerti siapa pemiliknya 

Ini inilah tanda tanda 
Ini inilah kekuasaan yang nyata 
Ini inilah naseha kaum berfikir 
Ini inilah mengertilah engkau 

Akan datangnya angin 
Akan datangnya api 
Akan datangnya air 

Ini inilah wabah bencana 
Ini inilah penyakit alam 
Ini inilah virus kejahilan 
Ini inilah kapsul kepuasan 

Sekiranya mengerti takdir 
Sekiranya dapat merubah 
Sekiranya ini inilah perilaku manusia 
Sekiranya ini inilah perbuatan manusia 

Ini inilah musibah nyata  
 

(5/1/08) 
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Memorize Soeharto 
 
InnalIllahi wainna Illahi rojiun 
Semoga arwah beliau di terima di sisi Illahi Rabbi 
Aku tulis satu bait puisi peduli untuk mantan presiden H. M. Soeharto, yang 
telah meningalkan dunia ini dengan kedamaian untuk menuju ke tempat surga 
Illahi. 
 
Sejarah terulang kembali  
Dulu Soekarno belum tuntas status hukum kini berganti 
Meski engkau bersaksi dengan sakit 
Dulu soekarno juga seperti itu 
Inilah negeri zamrud katulistiwa 
Melahirakan sosok pemimpin di kagumi dunia 
Kini riwayatmu tinggal kenangan 
Meningalkan pembangunan tanda tanya 
 
Soekarno dengan demokrasi nasakom 
Engkau dengan demokrasi keluarga 
Rasa senang, bahagia dalam kedamaian 
 
Kau tinggakan dunia ini dengan seribu bisu 
Jangan tanya apa yang terjadi setelah ini 
Puisi apa yang harus aku tulis 
Berita dan media telah mengulasmu 
Kelakuan keburukan hingga kebaikan 
 
Sekali lagi kau mengingatkanku pada era reformasi 
Menuntutmu mundur dari kursi kepemimpinan 
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Seperti Soekarno dulu karena membela PKI 
Seperti engkau membela sistem barat 
Akan aku ingat selalu memori ini 
 
Rasanya baru kemarin aku melihat kau terbaring 
Dan kini kau telah tinggalkan tempat pembaringan 
Menuju tempat berbaring yang lebih hakiki 
 
Selamat tinggal bapak pembangunan 

 
27/01/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bersama Sahabat Di Lembaga Pers Mahasiswa Islam Cabang 
Semarang 
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Generasi Majnun 
 

Ku melangkah demi langkah menyusuri lapanggan 
Satu jenkal dua jenkal menginjak rerumputan  
Tanah ini telah menjadi lautan Lumpur 
Karena habis di guyur hujan di hari lalu 
Namun tak menyurutkan bayak orang untuk menontonnya 
Bayak manusia mengais rizeki dari penjual baju, tas, makanan 
Hingga berupa permainan berhadiah HP dan permainan catur 
Bahkan ada penjual obat serta layanan pijat syaraf 
Tapi tidak itu ini keramaian malam minggu 
Tapi juga tidak itu ini memang panggung hiburan 
Lantunan musik menghentak bumi 
Menyusuri ruang ruang kosong di angkasa 
Ya inilah keramaian anak muda 
Menikmati melodi percintaan di tengah malam 
 
Kebanayakan dari mereka adalah muda mudi 
Tinggalkan rumah unutk nikmati hembusan angin dingin 
Mumpung acara gratisan jadi asyik aja 
Merekalah generasi bangsa yang masih muda belia 
Yang suka berfoya foya dan nongkrong di pinggir jalan 
Inilah pewaris negeri dengan membawa bendera merah putih 
Berasesoriskan lambang rock, metalica, harajuku dan punk 
Dan ada juga yang sederhana hanyak memakai celana pendek 
Tetap tidak mengapa ini hanya persoalan gaya 
Jadi siapa mau mengikuti perkembangan zaman ya silahkan 
 
Generasi majnun pergi tanpa pamit 
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Akan mewarisi negeri dengan kekayaan duniawi 
Akan membawa kibaran bendera menuju kemakmuran 
Bukan generasi yang memperebutakan kekuasaan  
Yang suka menyiksa rakyat dalam kemelaratan 
 
Generasi majnun yang suka bersenang senang 
Akan jadi pemimpin negeri dengan sejumlah utang 
Akan menunjukan jati diri ke Negara lain 
Tapi dia hanya generasi majnun yang belum tau urusan Negara 
Yang ia tahu hanya kenikmatan sementara 
 
Generasi majnun hargailah dirimu 
Untuk menjadi penganti pemimpin bangsa  
Untuk membawa Indonesia ke puncak katulistiwa  
 

(1/03/08) 
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Departemen Kebohongan 
 

Saat aku makan soto di warung Mak Yem 
Aku menyaksikan darah keluar dari mulutku 
Aku meludah ke bawah begitu merah kental 
Saat aku makan soto di pertigaan jalan 
Aku melihat bendera merah putih setengah tiang 
Aku merasakan Negara sudah tak aman 
Karena ternyata darahku penuh dengan kebohongan 
Di tipu oleh penjual suara gongonggan anjing 
Begitu mendesah meronta-ronta kelaparan ingin menghisap 
Setiap tetesan air mata kaum tak berdaya 
 
Saat aku makan soto di warung Mak Yem 
Sendau-gurau di depatemen berdebat tentang kucing kelaparan 
Mereka membela namun mengencingi 
Berjajar-jajar teriakan keadilan namun untuk mengisi perut 
Perut-perut yang penuh dengan cacing tanah 
Usus-ususnya bertaburan kerakusan 
Setiap ada kesempatan rakyat di manfaatkan 
 
Saat aku makan soto di warung Mak Yem 
Aku memandang departemen kebohongan 
Di penuhi manusia-manusia yang berkepentingan 
Karena di setiap meja ada makanan lezat 
Mereka makan dengan tidak sopan 
Menjilat-jilat lidahnya keluar 
Air liurnya di tumpahkan ke wajah rakyatnya 
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Selamat tinggal warung Mak Yem  
Aku merasakan kelezatan masakannya 
Aku keluarkan uang puluhan ribu 
Akupun menyaksikan di departemen kebohongan 
Juga keluarkan uang…untuk apa? 
Ternyata hanya untuk kebohongan!   
 

(22.57) 6/03/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saat Bedah Novel, “Wanita Berkalung Sorban”. 
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Adulasion For Love 
 

Aku tidaklah matahari berikan terik sinar panas 
Aku tidaklah bulan teranggi waktu malam 
Aku tidaklah embun basahi pagi hari 
Aku tidaklah mawar yang berduri 

Api yang membakar 
Air yang menghanyutkan 
Virus yang berpenyakit 
Obat yang menidurkan 

Aku adalah cinta 
Datang di antara jiwa dan raga 
Hati titik peredaran cinta 

Aku adalah cinta 
Membalutmu ketika kau terluka 
Hiasi kesedihanmu dengan sayang 

Aku adalah cinta 
Memberikan cahaya kasih 
Mengantarkan sinar ketulusan 

Aku adalah cinta 
Kejujuran aku berjalan 
Berbicara aku nurani 

Aku adalah cinta dalam cintamu  
Terpisah tapi tetap menyatu  

 
(11/04/06) 
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Aku Siapa...? 
 

Aku manusia tapi aku siapa...? 
Aku memang manusia tapi siapa aku...? 

Aku bukan politikus yang pandai merangkai kata 
Dan pandai membohongi janji-janji 

Aku bukan ahli ekonomi yang pintar menghitung uang 
Dan pintar untuk korupsi 

Aku bukan agamawan yang rajin berdakwah 
Dan rajin melanggar ham 

Aku bukan olahragawan yang giat olah raga 
Dan giat memakai exstasi 

Aku bukan aktor yang sungguh-sungguh bersandiwara 
Dan sungguh-sungguh ganti pasangan 

Tuhan tolonglah hambamu ini tuk temukan jati diri ku cari 
Tuhan tolonglah hambamu ini tuk temukan jati diri sejati 

Aku bukanlah orang pandai 
Yang bicara keadilan namun selalu melakukan penindasan 

Aku bukanlah orang pintar 
Yang bicara persatuan namun selalu membuat kerusuhan 

Aku bukanlah orang yang rajin 
Yang berbicara kesamaan namun selalu melecehkan 

Aku bukanlah orang giat 
Yang bicara kebebasan namun selalu memasung ekspresi 

Aku bukanlah orang yang sungguh-sungguh 
Yang bicara revolusi namun selalu berdiam diri 

Tuhan tolonglah hambamu ini tuk temukan jati diri  ku cari 
Tuhan tolonglah hambamu ini tuk temukan jati diri sejati 

Namun aku siapa...? 
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Aku bukan siapa-siapa....! 
 
Hai jiwa yang tenang. 
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. 
Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, 
Masuklah ke dalam syurga-Ku. (al-fajr 27-30) 
 

(5/09/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saat Baca Puisi di Ambarawa 
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Siap-Siaplah 
 
Suatu ketika iblis menari di atas kertas putih 
Kita terlahir ke dunia bukan karena dosa 
Tapi siap-siaplah memikul pahala 
Tapi siap-siaplah merangkul dosa 
Selamat datang di tanah nirwana! 
Pertempuran antara tentara iblis dan fitrah manusia 
Siapa pemenang hingga kiamat datang! 
 
Siap-siaplah arungi dunia nyata 
Di tusuk gelombak duri atau serpihan mutiara 
Tiada yang menolong selain percaya 
Menyadari dan menghargai keyakinan hati 
Lakukan yang di perintah tingalkan yang dilarang 
Sebab iblis datang dengan bermacam wajah 
Seratus juta wajah mempesona publik dunia 
Segalanya adalah mungkin bukan wajahmu 
 
Tidak ada yang luput dari bujuk rayunya 
Tidak ada yang bisa lepas dari cengkramannya 
Tidak ada yang bisa menghindardari tipu dayanya 
 
Maka segarkan kesadaranmu! 
Berdirilah ambilah wudhu kemilau suci 
Sujud di tengah malam renungi semesta rabbi 
Cinta akan memangil tuk menerangi 
Pada setiap insan bertafakur menyesali 
 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Selamat menjalani hidup! 
Hidup di dunia sangatlah berarti 
Menghasilkan berlian, mutiara, intan dan emas 
Merajut suci menghadap Illahi 
 

08/03/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenangan Jadi Pimpinan Redaksi Buletin Ber-Suara di Lembaga 

Pers Mahasiswa Islam Cabang Semarang. Momen ini saat 
Training Jurnalistik 
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Rindu Monumen 
 

Tepat pukul delapam malam bertepatan hari Rabu. Kami bertiga ada di 
antara taman indah tengah kota di monument tugu muda Semarang. Kami 
bermaksud melepas pikiran dan mengasah kegiatan untuk satu semester ke 
depan. Bersamaan dengan hal itu datang seorang pemuda dengan berpakain 
ala kadarnya meminta rokok kepadaku. Namanya Cempluk anak Kalisari, aku 
ajak di berkeliling pengalaman di dunia jalanan yang penuh bermacam lika-
liku kehidupan. 

Seperti derita jalanan mengumandang kemenangan, cintaku 
sayang! 
Bintang cermin mobil lahir lari nan jauh, dekati cintaku sayang! 
Seorang anak terlahir di perempatan jalan penuh kesan 
Dan gemuruh canda taman monumen jadi nyata 
Mengepung rerumputan di tengah gelap perawan 
Satu padukan obrolan panjang 
Sungguh hidupmu penuh perjuangan, cintaku sayang! 
Mencibir pengendara mana rupiah yang kau rengkuh, cintaku 
sayang! 

 
Bahkan anak-anak negeri terlelap satu keranjang 
Akhiri pilihan taubatkan diri satu selimut 
Di keremajaan yang belum matang 
Ini adalah cerita generasi mandiri 
Ini catatan kecil penurus bumi pertiwi 
Cari kesenangan jalan dan taman kota berimanjinasi 
Mengingkari kemungkinan hilang taman angan-angan 
Selalu dalam hati anjing teriakan pekerjaan, cintaku sayang! 
Tidur terlentang di pinggir trotoar, cintaku sayang! 
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Selamat malam pejuang remaja kesepian 
Terjinakan rindu hak memperoleh kemakmuran 
Mengendap lelah di pengap busuk hotel berbintang, cintaku 
sayang! 

 
Dan aku rindu monumen jalanan 
Kapan aku akan membawa terkabul cita-cita cintaku sayang 
Karena engkaulah alam pikir yang nyata 

 
(02/04/07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hayo…tebak siapa tu tut ut 
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Bangsat Kupingku 
 

Tergiang di borok telinga 
Satu liter nanah kuning kental menyiram luka 
Tidak akan sanggup siraman air menghilangkanya 
Walau tujuh samudra kau tumpahkan 
Pendengaran sudah kian nyaring merasakan 
Setiap raba-raba berkampanye bisu 
Di pagi itu telinga mulai tak bisa mendengar 
Hanya bola mata sebagai sembako sayapnya 
Untuk melangengkan permadani at thariq 
Bahkan kau lukis gambarmu di wajahnya 
Sungguh kau telah menampar martabatnya 
Mengapa mata, tangan, akal, hati, tubuh bergerak menerima 
Ini dunia realistis bukan dunia visi dan misi 
Ini dunia gizi…katanya! 
Hanya telinga palingkan serpihan kaca tak tersisa 
 
Telinga ini sudah tidak asing untuk mendengar 
Kadang biru, hijau, merah ataupun hitam 
Kemeja kotak-kotak berdasi kemaluan 
Dasar bangsat! 
Ku pingku sudah tidak tahan mendengarnya 
Ucapan-ucapan yang meneriakan bujukan 
Suara-suara khutbah melalang buana 
Sebab kuing tidak mampu berrcerita 
Karena kuping ini tersumbat ocehan anjing  
Julurkan lidah menghisap kemaluannya sendiri 
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Dasar bangsat! 
Kupingku berangan-angan 
Muncul di setiap sudut perkampungan 
 
Dasar bangsat! 
Kupingku jadi budak anjing 
Dasar anjing kau…! 
Kau ludahi mereka dengan harta 
Lantas kau mengongong sendiri 
Dengan kepuasaan yang kau dapatkan ha ha ha! 
 

(06/04/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Seekor Kupu-Kupu 
 

Suatu ketika kupu-kupu hinga pada bunga yang sedang mengembagn 
dengan warna-warni bunganya, begitu indahnya sehinga kupu-kupu terhanyut 
dalam dunia yang ia sudah kenal sebelumnya. Inilah kenikmatan dunia indera 
penciumanku telah memangil aku ke pelukanya sampai mataku terasa perih 
untuk membukanya. Aku tak percaya kalau suatu saat nanti aku akan menjadi 
kupu-kupu yang dapat menikamtai segala sesuatu yang indah namun kenapa 
terjadi dalam waktu ini, semoga tak hanya sekarang tetapi suatu saat semoga 
selalu bersemayam dalam diriku untuk menikmati semesta ini. 

Wahai Tuhan…jadikanlah aku manusia yang dapat memetik indahnya 
bunga ini, jadikan tanganku dapat membelai kelembutanya, jadikan mataku 
menjadi mata yang terang melihat kesejukan bubnga itu, jadikan 
pendengaranku menjai keterbuakan yang dapat menikmati halusnya nayanyian 
bunga itu, jadikan hidungku dapat merasakan wangi tangakai yang membalut 
tubuhnya. Jadikanlah kupingku menegarkan nyanyian bunga yang sedaang 
terbujuk rayu akan keindahanya. 
Namun aku hanya kupu-kupu 
Siapa aku ini aku hanya kupu-kupu 
Mempunyai sayap untuk terbang dan kesemuanya sudah ada yang 
menjalankan 
Akulah kupu-kupu  bukan manusia 

Akan tetapi kenapa manusia terkadang lupa siapa dirinya samapai-
sampai ia berani merusak keindahan si bunga, bahkan menganjurkan ke 
alamian ala mini. Hinga ala yang aku hingapi terasa sesak dengan asapa 
knalpot dan asap-asap dari cerubung pabrik. Aku juga tak mampu dengarkan 
lagu bunga, karena telah tergantikan dengan suara bising kendaraan. Alam ku 
telah terengut dulu akku bisa bebas terbang kemana ala ku begitu hijau 
sekarang tamanku beubah menjad gedung-gedung yang bertingkat dan tinggi. 
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Tamanku begitu ramai ketika pagi banyak anak-anak bermain-main 
disini tetapi kenapa tergantikan dengan orang yang sedang berdiskusi tentang 
kesepakatan jual beli. Semestaku sangat riang dan membuat setiap orang 
berbagia, kini banyak saudarku menjadi stress karena  mereka tergusur oleh 
perkembangan zaman. 
Aku hanyalah seekor kupu-kupu 
Mempunyai bentuk bulu yang halus 
Namun aku bukan manusia 

Alam rayaku berbeda dengan manusia. Manusia lebih asyik 
memikirkan dirinya sendiri tanpa mau tau siapa di balik lingkunganya. Apa ia 
hid up sendiri, lihatlah aku…aku di sampingmu….kenapa kamu tidak melirik 
aku, malahan aku di kucilkan dan engkau berbalik memandang wanita-
wwanita yang sedang berjalan dengan pakaian mini. Dengarkan bisik hatiku 
hai manusia..engkau hanya dengarkan orang yang memberimu berupa materi 
tak sadarkah engkau manusia engkau tertipu dengan bisik dunia. kasih aku 
waktu ..Tuhanku..akankuperlihatkan wajah malaikat kepada manusia yang 
belum sadarkan diri. 
Tetapi aku adalah kupu-kupu 
 

(12/05/07) 
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Kelahiran Pembebas 
 

Dasar 
Dasar sial 

Mereka bermanja-manja di ruang sidang penuh camilan. Mereka lupa 
sebenarnya debatkan masalah umat semesta, namun mereka lupa menaruh 
pena dan kertas. Tidak ada hasil ide yang memuaskan yang di temukan hanya 
bungkusan makanan di atas meja dan tumpukan buku yang siap di pamerkan. 
Mereka sih! dasar tidak tahu waktu. Bangunkan mereka di malam-malam 
begini, saat enak tidur dan mimpi indah menyelimuti. Mereka tidak berhasrat 
berfikir dalam kondisi perut kosong. Baiklah, tolong sabar sedikit? Tunggu 
aku selesai buatkan makanan dan minuman, baru aku akan bangunkan mereka 
dan tentu mempedulikanya. Yakinlah! bermiliaran ide-ide baru akan lahir dan 
konsep gerakan yang meyakinkan. Aku tidak akan biarkan mereka menunggu 
waktu lebih lama. Mereka adalah generasi pemikir, selamatkan kaum dari 
ketertindasan kapitalisme. Aku dan mereka akan mencari solusinya bagaimana 
membangun kembali peradaban baru. Aku dan mereka mulai mencari di 
semak-semak pemikiran dan ide. Selamat datang kaum pemiikir. 

Dasar 
Dasar bajingan 
Dasar bangsat 

Lihatlah! pena dan kertas sudah ada di meja. Hai generasi pemikir. 
Generasi pembebas. Generasi ulul albab. Ayo lahirlah sekarang. Sungguh aneh 
dirimu, ada apa dengan akal pikirmu. Dimana kau letakan semua konsep dan 
idemu. Apa kau tidak ingin lahir kedunia dan berikan terangnya kejayaan 
semesta. Sudakah kau kalah sebelum bertanding 

Dasar 
Dasar generasi pembebas munafik 
Dasar generasi pemikir sombong 
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Mana kelahiranmu yang akan memberikan pencerahan. Kau telah 
bangunkan mereka saat-saat bidadari dan para peri mulai menggaulinya. Hai 
kenapa engkau tidak muncul juga, apakah engkau mati sebelum kelahiran 

Dasar kelahiran 
Dasar ide 

Dasar konsep 
Mana prakteknya dan hanya teori semata 

Ya! pandanglah, biarkan bola matamu melihatnya. Generasi pembebas 
telah tidur dengan kemunafikannya. Generasi ulul albab  menguap saat 
ngantuk belum menghingapi matanya. Apakah anda semua menyaksikan 
mereka telah memperlambat kelahirannya. Apa ini dosa turunan, atau ini dosa 
pewaris negeri. Apa dengan adanya mereka semua ketertindasan akan lenyap. 
Mudah-mudahan mereka pergi ke lembah jahanam. Dan aku akan nikmati 
sedikit sisa hidupku untuk melegakan nafas yang mulai tersendat ini. 

Sesungguhnya ini bukanlah pertama dalam hidup mereka untuk 
memikirkan orang lain. Begitu pula aku bukan orang pertama yang mengalami 
nasib seperti mereka. Memang generasi pemikir, pembebas generasi yang 
menyebut dirinya ulul albab itu lahir namun sesaat kemudian mati. Semoga 
bangsat dan bajingan tidak merubah nilai-nilai tradisi dengan nilai-nilai materi. 

 
“Vila Sisemut, Ungaran 2008” 

 
 

SEDIKIT MENGENANG SISEMUT 
 

Suatu kisah kerap kali mengajak kita untuk memanfaatkannya sebagai 
kisah untuk menghilangkan rasa kantuk, bosan atau hanya sekedar di baca lalu 
di buang ke tempat sampah. Namun jangan lupakan kisah-kisah berikut ini 
yang di rekam langsung di tempat perkara kejadian (TKP) tepatnya di Vila 
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Sisemut Ungaran Semarang dan tidak di ada-ada maupun rekaan, kebohongan 
tetapi ini benar-benar terjadi di tempatnya, kalua tidak percaya hubungi RT 
dan RW setempat? 

Maka seyogyanya bagi temen-temen yang membaca harap maklum dan 
jangan tersingung “don’t miss it”. Hai guy’s ini hanya kisah yang mungkin 
kita tidak menyadarinya, namun bukan maksud untuk melukai hati kalian 
semua. Kisah yang terangkum dalam Rapat Pleno II PB HMI, baik dari 
diskusi, ngobrol, bercengkrama, di kamar tidur, saat-saat beraktifitas 
terpenting semua hal yang terekam dan dapat di amati. Tentu kisah ini 
merupakan sebuah sejarah dan sejarah itu mempunyai makna dan sarat nilai 
sesuai dengan realitasnya. Akan tetapi jika kisah tersebut hanya menimbulkan 
fitnah maka akan daya tariknya menghilang. Dan inilah fenomena tersebut: 

 
Dua Wajah 

Al kisah ada seseorang yang mempunyai nama Alvin dari cabang 
Purwakarta. Bukan Alvin yang ada di dunia perfilman yang memiliki 
kejiniusan akan tetapi dia lain memiliki bobot yang cukup berat bila di 
baningkan tiga pemuda HMI lainnya. Dia memiliki aktivitas sebagai aktifis 
kemahasiswaan baik dari HMI MPO sendiri juga BEM UNSOED. Berkat 
keaktifannya di dunia mahasiswa membuat semangat hidupnya berubah. Tentu 
saja semangat sebagai aktivis untuk mengangkat citra itu sangat di perlukan, 
baik memiliki nama, ketenaran, jabatan dan pada satu sisi ingin di sebut 
manusia supermen yang memakai CD ukuran XL. 

Slidik punya slidik Alvin mempunyai kebiasaan makan yang cukup 
tinggi di banding teman-temannya yang lain. Wajar saja di lihat dari ukuran 
tubuhnya saja emang sudah bengkak. Untung punya untung, bertepatan 
dengan di adakanya acara bisa berbarengan baik dari BEM maupun acara 
Pleno II HMI, kok bisa sih panitia ada apa di konspirasi ini ya he he?. Maka 
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dengan kebesaran tubuhnya Alvin dapat menginjak-nginjak forum baik dari 
forum BEM maupun dari Pleno II HMI. 

Usut punya usut Alvin mengatakan “He aku di sini memiliki dua 
peran, di forum UNNES sebagai perwakilan dari UNSOED, sedangkan di 
HMI di mewakili bidang PTK Purwakarta”. Jelas-jelas manusia super si Alvin 
itu bisa mengikuti dua forum sekaligus dalam satu waktu. Tapi super apa ya? 
Super gendut kali yeee..! up…..ssss. Jangan narsis gitu dong! Lha mau gimana 
lagi emang kejadianya seperti itu. 

Tapi nggak mengapa mempunyai dua wajah, yang terpenting cakep, 
immut, keren dan dapat merasakan kedewasaan. Selamat untuk Alvin, emgkau 
memang hebat, tapi ingat dua wajahmu jangan untuk menakuti orang lain dan 
tidak menakuti wajah aslimu sendiri he he he! 

 
Republik Kebodohan 

Bukan maksud untuk menyindir bangsa Indonesia lho, ini hanya cerita 
sepengal kisah yang terjadi di Ungaran, eh soory termasuk bagian wilayah 
Indonesia ya! Ya maaf! dan memang sih bertepatan bagian Negara Indonesia. 
Biar tidak saling menyinggung maka saya ganti deh dengan republik binatang 
dengan kekuasaan wilayah kehutanan. 

Jika pengurus besar HMI hidup di hutan tentu dia mendapatkan kursi 
yang berlapiskan emas dan mempunyai gelar sang raja hutan yang di sebut 
dengan Tarzan. Tarzan mempunyai bawahan atau menteri-menteri dari 
bangasa kera dan dari golongan burung, picess dan hewan-hewan yang 
berbadan besar. Jadi kepengurusan PB HMI sangatlah komplit dari yang kurus 
hingga hewan yang tidak mempunyai lemak alias kurus kering. 

Jangan di anggap masyak bodoh lho! kekuasaan Tarzan itu dari ujung 
barat sampai ujung timur. Siapa mau melawan Tarzan siap-siap deh untuk 
mendapat cekal dan embargo padahal republik bintang adalah republik yang 
menjunjung demokrasi. Menghormati hak rakyatnya, tapi mengapa rakyatnya 
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justru diam dan membisu dengan berbagai macam gaya bahasa. Waduh ada 
yang tidak beres ni, masak rakyat PB HMI tidak bisa berkutik di forum pleno 
II ini. Ada apa ya? Cabang-cabang sekarang mengapa daya kritis yang mereka 
junjung tinggi luntur. Luntur seiring aliran air yang deras dan menghanyutkan, 
sungguh terlalu!. Padahal mereka datang jauh-jauh mengapa itu bisa terjadi 
pada generasi pembebas, generasi yang menamainya generasi pemikir sebagai 
pewaris negeri yang menjunjung al Qur’an menyebut dirnya generasu ulul 
albab!. 

Atau jangan-jangan PB HMI banyak mengintervensi cabang-cabang 
hingga mereka tidak berkuti. Atau PB HMI telah membius mereka dengan 
racun yang mematikan. Siapa yang salah ini Pb atau cabang seluruh penghuni 
hutan?, ya yang pasti penghuni republik binatang dari pihak komisriat yang 
tidak tahu menahu tentang acara tersebut.. 

Selamat deh untuk raja hutan, kalian memang atasan yang joosss 
banget gitu lho, selmat juga buat cabang-cabang seluruh republik binatang 
semoga engaku setelah kembali dari acara Pleno II di Vila Sisemut Ungaran 
ini dapat merenungkan kekeritisan yang kalian junjung itu? 
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Tertutup Rapat 
 

Singa lapar mencari mangsa dan tak akan pernah memakan anaknya  
Sungai alirkan kejernihan akan tetapi ia tak mampu meminumnya 
Pepohonan memberikan makan untuk mahluk tapi ia tak sudi menelan 
buahnya 
Awan menutupi panas bumi dan memberikan mendung tak tega ia menelan 
hujannya 
Al qur’an memberikan petunjuk untuk umat manusia tetapi ia sering 
terlupakan 
 
Tetapi kenapa manusia menjadi egois dan buta atas semua kenikmatan yang 
ada di bumi untuk di nikmati malahan mereka gunakan sebagai kesenagan 
duniawi tanpa tau siapa sesungguhnya yang memberikanya. 
Tetapi kenapa manusia menjual semua kemungkaran kepada semua orang 
yang tak punya pikiran dan berusaha masuk keliang kuburan untuk menuju ke 
singasana neraka tanpa tau ada kehidupan setelah ini. 
Tetapi kenapa manusia tempat salah tanpa mengerti apa yang ia perbuat adalah 
kebodohan dan kebodohanya membuat ia jatuh ke lembah kehinaan serta 
kemusrikan tanpa tau siapa Tuhanya. 
 
Inilah potret kehidupan modern dengan perkembagan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terkadang lalai akan keimananya. 
 
Jibril…jibril…aneh benar dirimu semua yang telah aku ciptakan tak akan 
pernah hilang dan musnah. Lihatlah…jibril, ini semua kepuasan. Hatiku 
bercahaya dan jiwaku bersih sejernih embun pagi karena aku tak sebodoh 
dirimu, aku di bekali ilmu tidak sepertimu duduk di suruh ini dan itu engkau 
hanya menganguk… 
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“duhai cerminan hati yang memiliki kilatan petir dan hanya jiwa yang tenang 
akan mengerti ilmu yang hakiki. Tiada kebajikan setiap langkah yang tak 
mempunyai tujuan yang hak. Aku hanya berpesan jagalah dirimu dan hartamu 
jika engkau mampu mempertahankanya dari kemusnahan” 
Apa engkau menyerah jibril, memang benar pengetahuanmu tak sebanding 
denganku maka ikutlah menjadi abdiku akanku berikan semua yang engkau 
inginkan. Apa bila engkau bersih tegang dengan diriku dan menolak 
pinaganku kembalilah kepada Tuhanmu dan memohonlah padanya supaya 
engkau ungul dariku. 
“semua yang kau lakaukan dan tawaran yang kau berikan kepadaku tak 
sebanding dengan semua yang di berikan Tuhanku kepadaku. Aku tak akan 
menginkari apa yang ada dalam keyakinanku maka cepatlah kau sadar wahai 
iblis pembawa sebatang kegelisahan” 
Tidak jibril, kau turunkan wahyu kepada Muhammad akan tetapi malah 
engkau yang hina apa kau tak iri. Lihatlah jibril…umat nabimu lalai atas 
semua pesan rosulnya. Wahai jibril..mana senyum kemurahanmu, senyumu tak 
akan sampai kepada pikiran umat Muhammad, yang hanya memikirkan dunia 
seutuhnya dan mereka tak takut dengan jilatan api neraka mereka kebal 
dengan tipu dayamu, 
“hendaklah engaku taubat hai iblis, taubatmu akan di terima jika hatimu 
mampu berikan ketulusan dan keikhlasan dengan sesungguh hati. Apa kau 
tidak tahu ada kehidupan yang tak kau rasakan sekarang berupa kesabaran dan 
ridho yang maha tinggi” 
Sungguh bejatnya engaku jibril…, pandanglah kebumi, gedung bertingkat 
hadir tidak hanya di kota besar, semua telah masuk ke seluruh plosok desa 
yang begitu hijaunya,. Inilah surga ciptaanku aku tak akan percaya ada surga 
setelah ini. Sadarlah jibril kekuasaan dan nafsu adalah simbol mahkota 
kerajanku tak sebanding dengan kuasamu, malang benar engakau jibril…. 
Kembalialah kerumah Tuhanmu, bermuhasabah atau munajat apa itu 
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namanya…dan mintalah apa yang belum engakau mengerti tentang kepuasan 
nafsu. 
Wahai anak manusia malaikatmu lari darimu, apa kau mampu kalahkanku 
sedangkan engakau terbujuk rayu olehku apa yang kau 
banggakan…nikmatilah pesan simbolku…. 
 
Setitik mutiara jatuh dari langit terangi cinta yang bersemi indah bersama 
desiran angin yang basahi kasih yang terlupa. Semua perasan yang 
tersembunyi di balik tiram akan terbawa air yang menghanyutkan untuk 
kembali menjadi yang terbaik dengan darah dan daging yang penuh cinta. 
Kembalilah seperti ruh yang suci dengan membawa benag benag ketulusan 
ilmu dan iman. 
 
 
 

Akhir desember 2008 
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Kau Masih 
 
Sadarkah kau masih melamun dari mimpi-mimpi 
Sadarkah kau masih terbaring dari harapan-harapan 
Sadarkah kau masih terbayang dari cita-cita 
 

Sadarkah kau generasi pemimpi 
Sadarkah kau generasi harapan 
Sadarkah kau generasi cita 
Sadarkah kau generasi pembebas 
Sadarkau kau generasi perubah 

 
Ya…hari ini kita mencari ilmu di masjid-masjid ilmu 
Ya…hari ini kita belajar cinta di majlis-majlis pengetahuan 
Ya…hari ini kita meningkat iman di sajadah-sajadah kebijakan 
Ya…hari ini kita bahagia di rumah-rumah cinta dan kearifan 
 

Akankah kau melayani desir angin begitu dingin untuk 
luluhkan tubuhmu saat enak mimpi basah 
Akankah kau melayani siluet cahaya terangi mata di samping 
kegelapan saat asyik bercanda tawa 
Akankah kau melayani semburat awan waktu selimut 
menghangatkan nafsumu untuk memakan kerakusan 
Akankah kau melayani daun kering bila kerunTuhan negeri 
terbagi dua dimensi syahwat kekuasaan dan syahwat 
keserakahan 
Akankah kau melayani terik matahari sesaat akan hanguskan 
kulitmu akan melumpuhkan tugasmu sebagai kahalifah dan 
abdillah 
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“ku berjanji untuk mengabdi… 
“ku berbakti cari ridho Illahi… 
 

Dan ibuku berpesan: 
Becik ketitik olo ketoro 
Dadi manugso iku sing apik lan ajo neko-neko 

 
LK I Ke 144 FPBS IKIP PGRI: 04/04/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naik Kereta Api Ke Jakarta tutt tut utu tut 
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Diamnya Munafik 
 

Suatu ketika aku keluar dari rumah ingin menuju majlis ilmu, nampak 
dari rumah tetangga anak-anaknya di suruh berkerja katanya pendidikan sudah 
tidak berarti hanya uang yang dapat mengangkat harga diri. Ternyata yang di 
bilang bisa jadi benar, sebab tetanggaku hanya berkerja jadi kuli pabrik mana 
mungkin mencukupi untuk bayar sekolah bisa makan saja alhamdulillah. 

Waktu menjelang siang dan matahari mulai terik di atas kepala, aku 
melihat anak-anak kecil berbondong-bondong antri, karena lampu merah 
berikan secercah rupiah. Kulit hitam wajahnya penuh dengan debu dan asap 
knalpot inilah jihad di medan jalanan beralaskan aspal. 

Sore itu juga saat aku berjalan sendiri di tengah keramaian aku 
menyaksikan tentara perang acungkan senapan kearah pedagang jalanan dan 
seribu ekor burung terbang kalang kabut. 

Tadi malam pula sang rembulan bersinar terang aku terjaga dari tidur 
aku berjalan dalam mimpi. Aku menyaksikan mimpi itu mengusik kekelawar 
malam, lari terbirit-birit dan terkencing-kencing karena ada operasi mendadak 
dan ada yang sembunyi di kolang selokan. 

Saat sebelum subuh tiba pandangan mulai kabur sebab kabut telah 
menyelimuti desa. Aku meraba makanan, ibu-ibu pergi menjajakan hasil 
sawah di pasar. Namun harga sembako telah naik meninggi tuk terbit di pagi 
hari. 

Namun apakah kamu juga akan melihat, menyaksikan dan meraba. 
Hanya diam seperti itu! Sungguh munafik! 
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Ranjang Kemesraan 
 

Eh…kenapa Kakanda mumpet di kolong kasur, di situ banyak kecoak, tikus 
dan hewan-hewan penggangu, lho emang nggak takut. Sukanya kok yang 
gelap-gelap. Di bawah ada apa to Kang? 
Hati-hati banyak nyamuk, ini musimnya demam berdarah ntar baru tahu rasa 
jika sakit betulan! 
Tega benar sih kamu ama Kakandamu, kayaknya nyumpahin untuk sakit. 
Emang Adinda mau kalau Kakanda sakit1 
Ya...enda tho Kang? 
 
Kepada cinta yang mendekap pada jiwa. Kepada air yang begitu mensucikan. 
Kepada tangan yang memberikan ketulusan. Kepada kaki yang berjalan di atas 
jalur kerelaan. Dan kepada seluruh jagat raya yang memberikan rahasia-
rahasia kasih dan sayang. 

 
Demi Cinta Kau Ku Persunting 

Demi cinta, jiwa dan ragaku menebarkan keharuman surga untuk memberimu 
kedamaian. 

Cinta menerangi setiap rahasia perputaran masa. Tidak seperti waktu 
menengelamkan kaum bodoh yang sok tahu, tentang rahasia cintaku padamu. 
Dan demi cintaku padamu, jika ada manusia dan bahkan hewan dan tumbuhan 

yang mengangu keharmonisan kita, aku akan menghamburkan kemenyan 
kemesraan. 

Di sinilah tampat kita bertemu 
Di balik keringat-keringat di bukit pengetahuan 

Demi cinta kita berdua memadu cinta 
Di antara istana-istana kota. Kau kucuri di samudra ilmu yang begitu 

dalamnya mengarungi untuk mendekapmu. 
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Di antara hiasan-hiasan bulan dan bintang. Kau kurampoki di majlis-majlis 
diskusi yang memberiku ilmu dan arti hidup, begiu keluh kesaku untuk 

menyatukan ciantaku pada cintamu. 
Dan demi cinta aku ingin membangun peradaban baru, bukan peradaban di 

kolong ranjang kemesraan. 
 

Jum’at, 7 maret 2008 
Bantengan Rt. 03 Rw. 01 Jati. Doplang-BLORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Bareng Direktur INTUISI Press di Jakarta Selatan 
(Kuningan) 
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Ide Gadisku 
 

Aku adalah cahaya di perahu Nuh yang menyusuri samudra para orang 
mukmin dari keyakinan iman. Air menjadi jalan pengantar sampai ketujuan 
dan awan mempayungi untuk selalu bertafakur. 

Aku adalah sinar terang di kegelapan gua hira, menerangi batu-batu 
kejam. Nabi Muhammad mengajarkanku iqra’. Dari kegelapan ini untuk 
mencapai puncak kejayaan untuk meraih kebahagian dunia dan akhirat. 

Aku adalah ide yang memberikan ilmu cinta. Tumbuhkan peradaban 
baru dan jangan sampai bernostalgila pada masa lalu. Aku akan menangis di 
gurun pasir dan air mataku akan membajari pasir yang gersang dan akan 
tumbuhkan kejayaan baru yang penuh dengan bukit-bukit iman. 

Hari ini aku bermimpi berrtemu dengan putri yang membawa bunga-
bunga keindahan, gadis-gadis itu menyapa dengan senyum merekah merah 
begitu mempesona dan akan aku pinag dia dengan cinta. Aku akan menuntut 
kebebasan bukan kebebasan yang keblabasan, karena hanya gadisku yang 
membebaskan dari ketertindasan. 

Aku adalah kenangan masa lalu penuh dengan kedamaian dan puncak 
terang berkibar dengan cahaya ilmu pengetahuan tapi mengapa puncak terang 
menjadi puncak kegelapan yang penuh dengan kejahiliahan. Dan aku adalah 
manusia di negeri yang tidak ingin mengemis pertolongan dari negeri lain 
yang inginkan kemulyaan di negeriku. 

Aku adalah ide cinta dari gadisku untuk menjadi Negara yang maju di 
negeri yang antah berantah. Aku bukanlah kebohongan di atas kebenaran. Aku 
bukanlah kebodohan di atas kepintaran. Aku bukalah penindasan di atas 
kemerdekaan. Tapi aku adalah ide untuk menuju puncak terang. 

Aku adalah gadisku untuk negeriku, bangunkan aku dari tidurku, akan 
ku buatkan perahu sehebat perahu Nuh dan aku berikan ide baruku di gua-gua 
kebusukan. Tanyalah pada bintang di tengah malam mereka akan berkata 
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negeriku bukan negeri yang menderita, negeriku bukan negeri yang bodoh, 
negeriku bukan negeri pemalas tapi negeriku masih terleleap dalam tidurnya. 

Aku adalah ide dari gadisku di tengah malam gulita berangan menjadi 
negeri yang berperadaban maju.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ikut Gelar Budaya Di Lapangan Simpang 5 Semarang 
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...... 
 
Terlukis wajahmu di awan langit 
Begitu jauh namun terlihat jelas 
Begitu juga hidup,… 
Mimpi, harapan dan cita-cita 
Kesuksesan dan kebahagiaan 
 
Aku berlari kejar bayangku sendiri 
Tanpa tahu siapa aku 
Begitu jua hidup aku ingin segalanya 
Namun yang aku kejar hanya bayang semu 
Semua keinginan yang terpenuhi 
Hanya diri yang bisa menjawab 
 
Aku melihat burung di pagi hari 
Dia keluar dari sarang terbang 
Membawa satu harapan 
Aku melihat burung di sore hari 
Dia kembali ke sarangnya 
Membawa satu kepuasan 
Aku juga ingin keluar dari rumah 
Mencari sesuatu yang berkah 
Ilmu yang bermanfaat 
Rizki yang halal 
Dan kembali dalam ketenaggan 
 
Jika engkau kehilangan harta dan tahta 
Di jalan dunia 
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Engkau bisa mencarinya kembali 
Jika engkau kehilangan hati, akal dan ruh 
Hanya ada satu jalan cinta 
Datang dan sujudlah di hadapanku 
Sebab aku adalah benteng terakhirmu 

 
Banjaratma Bulakamba Brebes, 21 Juni 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gini-gini Pernah Jadi Aktivis HMI Semarang 

Lho…hehe Tu Lihat Benderanya 
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Pudarnya Pesona 
 

Bertahun-tahun Freud terperdaya oleh agama 
Dan menemukan bahwa agama telah membuat dirinya kecanduan 
Tidak pada agama kebenaran yaitu Islam 
Bertahun-tahun Niethsce mencari Tuhannya 
Dan hanya menemukan Tuhan yang telah mati terperdaya waktu 
Tidak pada Allah yang maha abadi 
Bertahun-tahun perempuan mencari keadilan 
Dan menemukan keadilan hanya untuk kaum adam 
Tidak pada Islam yang menghormati asasi wanita 

Namun semenjak di bebaskan dari perbudakan 
Namun semenjak di beri kebebasan 
Perempuan makin merajalela 
Tiada garis penghubung antara aurat dan aura 
Yang ada hanya kebebasan berekspresi 
Yang menonjolkan sisi-sisi kelebihan 

Ada apa dengan perempuan 
Apakah mereka terperangkap dengan budaya barat 
Yang berikan arak untuk memabukan 
Yang berikan segelas racun mematikan 

Ada apa dengan perempuan 
Apakah mereka tidak melirik pesona timur 
Yang berikan anggur kemulyaan 
Yang berikan madu kebijakan 

Ataukah perempuan telah lari dari agama seperti Freud 
Ataukah perempuan tidak percaya lagi pada Tuhan seperti Niethsce 
Ataukah perempuan tidak percaya pada Islam yang telah membebaskan 
Kemana pesona timurmu sekarang! 
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MEMPERINGATI HARI KARTINI 

(21 April 2008) 

Setiap tanggal 21 April kita selalu ingat tentang kelahiran RA. Kartini.  
Semua perjuangannya tidak pernah terlupakan yang ingin membebaskan 
perempuan dari budaya patriaki, Ra Kartini telah menorehkan tinta emas bagi 
kaum hawa berupa “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Maka setiap tanggal 21 
April di peringati sebagai hari pahlawan bagi kaum hawa. Sepatutlah kita 
meneladani beliau yang ingin membebaskan belengu perempuan yang selalu 
dalam ketertindasan.. 

Berbicara tentang perempuan tidak bisa lepas dari sejarah tradisi 
perempuan itu sendiri, sebab perempuan mengalami tragedi yang begitu 
menyakitkan dan rumit sekali jika di bayangkan. Zaman Yunani dan Romawi  
perempuan di anggap sebagai pembantu atau budak yang tidak memiliki hak 
apapun. Di negeri Arabpun demikian sebelum masa kerasulan Muhammad 
posisi perempuan sangat di benci sebab jika melahirkan anak perempuan di 
anggap mempunyai beban yang berat, di benci dan pembawa malapetaka maka 
anak perempuan boleh di bunuh oleh orang tuanya. Namun semenjak 
kedatangan Islam posisi perempuan berubah total mereka mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama di hadapan Tuhannya. 

Di Indonesia sendiri pada era sebelum merdeka, perempuan juga 
mengalami nasib yang sama yaitu perempuan harus rela di pingit dan di 
jadikan selir, ini juga pernah di alami oleh RA. Kartini sendiri yang di jadikan 
istri ketiga oleh Bupati Rembang. Perempuan harus menurut jika pingitan 
datang, kisah ini juga di tulis dalam roman picisan yang ada di daerah 
Mingkabau berupa kisah Siti Nurbaya. Budaya patriaki yang masih kuat 
mendorong perempuan mengalami distorasi gender di mana posisi perempuan 
selalu mengalami kekalahan dan harus berkerja di wilayah internal. Namun 
RA. Kartini berusaha selalu ingin merdeka dan kinipun terbukti walaupun 
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meningal dalm usia yang cukup muda namun bisa memberikan cahaya terang 
di bumi nusantara, masih banyak pejuang wanita di Indonesia dari Cut Nyak 
Din, Cut Nyak Mutia, Dewi Sartika dan Marsinah.   

Namun semenjak datangnya era kebebasan perempuan semakin di 
perhitungkan dari segala macam kaca mata baik ekonomi, politik, sosial dan 
budaya. Akan tetapi fenomena terbaru datang yaitu berupa aksi seronok yang 
di lakukan oleh Dewi Persik dan dia dikecam untuk tidak bisa manggung 
menghibur di Tanggerang dan Banten, begitu pula Julia Perez yang di kecam 
oleh menteri pemberdayaan perempuan Mutia Hatta yang mengangap dalam 
vidio klip telah mengumbarkan kondom sebagai simbol free sex. Begitu juga 
tubuh perempuan kini masih menjadi eksploitasi komersil, di Malang Jawa 
Timur perempuan yang berkerja pada panti pijat harus mengunci atau 
mengembok rok dan celana dalamnya. Kini sisi-sisi kewanitaan sudah tidak 
ada batasan, siapa ingin tenar cepat maka ia harus menjual setengah imannya 
dan kejadian ini pernah membuat Inul Daratista menjadi artis kampung yang 
naik daun. 

Di hari kartini inilah mari kita perdayakan wanita seperti fitrahnya 
karena pada satu sisi di mata Allah, perempuan adalah mahluk sama yang 
membedakan hanyalah takwanya. Perdayakan kaum hawa sebagaimana 
mestinya, sekarang ini banyak organisasi wanita telah mandiri sebut saja: dulu 
ada Persistri organisasi kewanitaan dari Persisi, Aisyiyah Muhammadiyah dan 
Muslimat Nahdlatul Ulama. 

SELAMAT HARI KARTINI SEMOGA NILAI-NILAI 

PERJUANGAN WANITA MAKIN DI HARGAI BUKANNYA MALAH 

TERPERDAYA DENGAN PERADABAN BARAT YANG TERMAKAN 

MATERI. 
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Generasi Muhammad 
 
Bukan kau 
Karena dosa 
Tidak pula sebab noda 
Adam dan Hawa bercinta 
Di antara rerimbun pohon khuldi di surga 

Benar kau 
Khalifah di bumi 
Pikul amanah kemakmuran 
Yusuf dan Zhulaikhah merindu 
Di kerajaan kasih penuh melati cinta 

Salah kau 
Para thaqhut 
Buat rusak tumpah darah 
Ali dan Fatimah Az-Zahra mengeja 
Di tapak kaki mengejar jejaknya 

Salam untuk yang bukan, benar atau salah 
Para pembimbing ajarkan cinta di hatinya Adam, Yusuf dan Ali 
Di semesta syahadatkan tulisan berbingkai gugusan bintang 
Selamat datang generasi Muhammad terlahir penuh semangat 
Setiap kedip mata dan helaan nafas menjadi saksi perjuanganmu 

       
SYUKUR ALHAMDULILLAH ATAS KELAHRIAN PUTRA 

PERTAMA 
Dari pasangan Kanda Iqbal dan Yunda Tatik. 

Semoga menjadi anak yang sholeh berbakti untuk bangsa, Negara dan 
masyarakat serata kedua orang tuanya. Menjadi penerang di batera rumah 

tangga yang penuh barokah, mawwadah wa rohmah. 02/01/09 (23.33) 
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Adakah Untukku 

 

Terkadang di rumah, kontrakan ataupun hidup di kos-kosan dengan 
serba pas-pasan. Seorang pemuda di malam hari memandang gelap terlihat 
bulan tidak sebegitu terang, namun awan hitam telah menyelimutinya. 
Terkadang kakinya melangkah tanpa arah, di pangilnya bintang namun jua 
tidak nampak. Terkadang wajahnya meratapi dan matanya memandang pohon 
yang nyiur melambai “adakah cinta di hatinya”, ungkapnya dalam hati.  

Wajah berbalut kerudung putih dengan lekuk-lekuk perilaku itu 
bersinar menerangi sekitar ratapan cintanya. Raut muka gadis itu bersuara 
dengan bahasa jiwa dengan pemuda itu dan menuntun tangannya meraih 
mimpi dan harapan yang selama ini belum pernah ia lakukan. Ia melayang 
bagaikan di terpa gelombang samudra yang hilang menerpa batu  karang. 
Sebab rindu telah di titipkanya kepada angin. 

Duhai gadis di lautan jilbab, engkau hadirkan baying-bayang semu dan 
membunyikan seruling di malam yang dingin ini hingga masuk ke dalam 
hatiku yang masih kaku. Engkau hadirkan langkah-langkah di tepian nafasku 
dan menunjukan kemulian terindah dirimu. Pukul 12 malam berlalu, pemuda 
itu lari dari ratapannya dan memasuki kamar rumahnya yang berantakan 
dengan lembaran masalah namun di ambilnya secarik kertas serta pensil diatas 
meja dan kemudian ia menuliskan 

“adakah cinta untukku” 
Apakah mencari jawaban kebenaran yang tertimbun di dalam kubur 

hingga engkau mengalinya menemukan cacing-caing tanah mengerogoti 
mayatmu. Ataukah manusia yang dibutakan karena ketidamampuannya dalam 
menafsirkan kehidupan. Barangkali memang ketidak beranianya dalam 
menggungkapkan satu perasaan yang terpendam.  

Dasar pemuda yang egois, tidak memiliki rasa pemberani di mana kau 
simpan kemampuanmu untuk menaklukan gadis pujaanmu.Aku ketahui 
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kesunyian malam ini mendesir lembut di antara jiwa-jiwa yang membawa 
pesan. Ia menyatukan dua hati yang beradu mesra menari-nari mengores 
kesadaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Di Masjid Kubah Mas Pancoran Depok 
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Lautan Jilbab 
 

Duhai kasih di lautan jilbab hijau 
Engkau hadirkan embun kesejukan jiwa  
Di gersang hatiku yang hampa 
Siramlah aku dengan butir-butir keharuman 
Di setiap lembut nafasmu 
Di sepanjang kasihmu 
Di kedalaman cintamu 
Hanya engakau gadis kecilku 

 
Duhai kasih di telaga jilbab 
Engkau hadirkan langkah-langkah gemulai 
Di tubuhku yang merindu cinta 
Basuhlah aku dengan air mata sayangmu 
Di setiap halus tingkah lakumu 
Di sepanjang jalan lurusmu 
Di kedalaman cintamu 
Hanya engkau gadis kecilku 

 
Ya mufatttihal abwaab 
Yaa musabbibal asbaab 
 
Yaa muqollibal quluubi wal abshoor 
Yaa mudabbirol laili wa nahaar 
 
Yaa muhawwilal haala wal ahwaal 
Hawwil haalanaa ilaa ahsanil ahwaal 

 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Ya Allah tidak ada suatu kemudahan selain engkau menjadi pembuka 
Ya Allah jika engkau berkehendak maka jadikan  dia penerang cintaku 
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
Dan aku bersaksi bahwa cintaku hanya untukmu, rosulmu serta cintaku 
padanya 
 

Kasihku di ladang ilalang 
Hadirkan cintamu untuku 
Aku akan menjadi pendamping hidupmu 
Di bahtera rumah rumah tangga 
Penuh cahaya cinta…! 

 
(0/06/08) 
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Sebelum Ilmu 
 

Ku berharap cinta datang diantara lautan ilmu dengan pernak-pernik 
ikan menari-nari kecil dalam keriangan, bahagia hidup bersama keindahan 
rumput laut dan batu karang. Ku bukanlah penerang di jalan-jalan kesesatan, 
aku hanya hidup pembawa obor di tengah kegelapan.  

Bukan harapan, cinta, kasih dan sayang, bukan pula cita-cita namun 
cahayaku akan menjadi penuntun hidupmu menuju terangnya ilmu. Diantarara 
bahtera cinta dengan taman-taman bunga berhiaskan kemekaran kasih dan 
sayang. 

Ku percaya pada duniaku, bukan dunia yang membawa malapetaka, 
kehancuran, kesusahan, bahkan kerusakan. Ku percaya pada diriku, bukan 
pada dirimu, aku mampu merubahnya menjadi lebih baik, lebih berarti dan 
lebih segalanya. 

Ku akan bernyanyi riang diantara melodi-melodi majlis ilmu dan 
bergoyang bersama diantara irama-irama masjid kebijakan. Karena bukan 
materi atau kepuasaan sesaat, namun karena cinta telah memberiku ilmu 
pengetahuan dan rumah kebijakan.  

Railah cinta diantara tebaran ilmu dan terangilah semesta dengan rasa 
rindu untuk dekatkan dirimu dengan sang Illahi Rabbi. 

 
Selembut cahaya basahi bibirmu 
Ku percaya cinta datang tepat waktu  
Terangi hidupmu dengan lembut ilmu 

 
Tidak ada cahaya sebelum ilmu 
Tidak ada embun sebelum ilmu 
Tidak ada mentari sebelum ilmu 
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Melodi ilmu dan irama kebijakan 
Antarakan aku pada cinta Illahi Rabbi 
Kan ku tebar cinta tuk terangi semesta 
 
Selamat Datang Ilmu Selamat Datang Cinta 
 
 

Kikisan Air Mata MAN Semarang 2 Tanggal 17/09/08 
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Majlis Ilmu 
 

Lihatlah tanah lapang dengan serambi luas dan garis-garis taman indah. 
Itulah madrasah cinta kaum terpelajar yang tak lelah berfikir. 

Berlari-lari kecil di majlis ilmu dan berteriak-teriak di masjid kearifan. 
Dan sesungguhnya itulah tanda-tanda orang berfikir yang mengetahui siang 
dan malam 

 
Di sini kita tidak berharap 
Di sini kita tidak menanti 
Di sini kita mencari 
Di sini kita menuntut ilmu 
. 

Aku lelah disaat semua memandang cinta 
Betapa cepatnya waktu berlalu 

Hati tak bisa lagi menjawab 
Mulut tidak lagi berbicara 
Apakah diriku menyesal 
Tingalkan dirimu di sini 

 
Bersedih karena kau telah meninggalkan majlis ilmu 
Terluka karena kau telah menjauh di masjid kearifan 

Aku minta dengan penuh cinta 
Dengarkan aku memangilmu 

Ingin kau kembali 
Di majlis ilmu dan masjid kearifan 

 
Tidak ada lagi selain dirimu yang ku cari 
Majlis ilmu yang ajarkan pengetahuan 
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Masjid kearifan yang ajarkan cinta 
Ku hanya ingin tahu tentang dirimu dan diriku 
Menyatu dalam pusaran ilmu 
Sampai mati menuju ridho Illahi 

 
08/08/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oh ya nih…Foto saat KKN Bareng Bu Lurah di Depan Rumahnya 
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Penipu Amatir 
 

Pagi dibalik intirk mentari 
Terbuang angan menjauh mimpi 

Kemana harus melangkah 
Jika... 

Tidak kau hidupkan harapmu 
Tidak kau hidupkan citamu 

Tidak kau hidupkan cintamu 
 

Pagi hilang terbungkam asa 
Rasa... 

Ah...itu hanya hayal 
Ah... 

Semua tak akan terjadi jika...ah! 
Biar waktu yang menjawabnya 

Jika... 
Kau korbankan mati untuk hidupmu 
Kau dustai bila kau rindu kepadaku 

Kau tanpa tahu apa salahmu 
 

Enak terbaring nodai selimut biru 
Bantal empuk memeluk ego 

Jangan pernah kau gapai pelangi 
Jika... 

Masih selingkuh dengan keperawananmu 
Masih gauli dengan keperjakaanmu 

Ah...semburat cairan itu 
Ternyata memuaskan nafsuku 
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Kemana pena 
Dimana kertas 

Akan aku tulis sejarahmu 
Pada daun-daun kering 

Ternyata diri penipu...kelas amatiran. 
 

(2/12/08) 
 
Jikalau kau besar kelak dik’ 
Aku wariskan sekarung biji jagung 
Supaya kau sebarkan di negerimu 
Berikan cadangan makan untuk saudaramu 
Sebab negeri kurus kering 
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Petir Berapi-Api 
 

Kilau petir menyambar berapi-api 
Diatas singasana kerajaan Palestina 
Cahaya langit seakan tak percaya 
Warna biru itu mendadak gelap hitam pekat 
Silau siluet cahaya putih mengantam tak beraturan 
Darah merah kental tercecer diatas tanah Gaza 
Kain kafan tak akan percaya pada hal ini 

Ini bukan tanahnya mengapa diperebutkan 
Seakan kekuasaan dan balas dendam menjadi kewajiban 
Bukan lagi atas nama agama tapi berharap perang 
Mereka datang dengan tank dan pesawat tempur 
Dengan bala tentara yang tak takut mati 
Bumi Gaza berakhir di tengah perjuangan 
Melindungi tanah dan harga diri 
Mereka berlari mencari perlindungan 
Tapi...apakah mereka hidup atau mati 

Kilau petir menyambar berapi-api 
Diatas sumpah kitab suci Gaza berjihad 
Melawan ketidakadilan atas haknya 
Israel seakan tak percaya 
Mereka berani dan tidak takut mati 
Seakan rembulan menjadi terang kemenangan 
Ini bukan akhir dari pertempuran 
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(...) 
 

Beri kami kesempatan untuk berkata 
Satu kata saja 
”keadilan” 
 

Damai Negeriku 
 

Dunia memang sudah gila 
Kenapa aku sebut gila 
Sebab kamu mencuci otakmu dengan senjata 
Kau tumpahkan darah di mana-mana 
Sampai-sampai manusia kau anggap binatang melata 

Dunia sudah tidak berakal 
Kenapa aku sebut tidak berakal 
Karena Yahudi mengangap Palestina tanahnya 
Kau zinai bumi dengan air mani dosa 
Sampai-sampai rerumputan kau anggap emas 

Dunia ini penuh dengan air kencing 
Toilet kau buat sigasana raja 
Hingga harga manusia sama rendahnya 
Kau hisap susunya sampai kering tak berbuih 
Ah...memang dasar Israel 
Palestina kau jadikan mainan 
Ke sana ke mari hanya ketakutan 

Kau anggap ini negerimu 
Tapi... 
Bolehkah aku.....damai di negerimu 
Dasar tak tahu malu 
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Kau Anggap 
 

Terima kasih atas teror dan ledakanmu 
Kau beri aku darah dan tangisan 

Aku junjung kedamaian 
Kau anggap pembantaian 
Aku junjung persahabatan 
Kau anggap permusuhan 
Aku junjung kejujuran 
Kau anggap kemunafikan 

Terserah kau bicara apa...! 
Perang tetap menjadi idola 
 
 

Doa Juangku 
 

Wahai kau yang bersenjata 
Yang mengangap Palestina tanahnya 
Akan aku rangkaikan senjata yang penuh kalimat cinta 
Tapi...apakah pantas jiwa kami dan engkau senantiasa berbeda 
Kau hembuskan seruling kematian hingga darah tumpah ruah 
Sedangkan aku hidup menunggu mati oleh ledakanmu 
Wahai jiwa yang terurai penuh kekhusyukan 
Janganlah sembunyikan ridho-Mu dari tangan-tangan kami 
Yang senantiasa bermunajat diantara siang dan malam-Mu 
 
Berilah karunia cinta-Mu pada setiap langkah kami 
Berilah kami perisai ruh yang sesuai kalam suci-Mu 
Yang selalu berjuang memakmurkan bumi-Mu 
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Bawalah kami menuju tangga ridho-Mu 
Bawalah kami kembali teguh kepada keyakinan atas agama-Mu 
Yang akan berperang tuk menjaga kehormatan tanah-Mu 
 
Aku sengaja mengeja damai mencipta ruang yang hilang 
Ajarilah aku yang menangis bagai lilin 
Ya...Rabb! air mata mana yang tahan jika mati menjadi harapan 
Ya...Rabb! mata mana yang tahan jika hidup tidak menjadi nyaman 
Ya...Rabb! telinga mana yang tahan jika ada api yang membakar 
Hidup pada rerunTuhan dinding-dinding yang bebas dari segala ikatan 
Pantang menyerah sebagai wujud-Mu, tetangga menjadi musuhku 
 
Puisi untuk Palestina, teaterical pengalangan dana dibundaran Tugu 
Muda Semarang 
05/01/2009  
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Perahara Biji  
 

Aku tahu sebentar lagi langit akan gelap gulita 
Dan aku paham malam ini aku tidak akan nikmati cahaya lampu 
Apa lagi bintang, bulan dan binatang malam 
Tapi bukan itu yang membuat ragaku terjaga 
Hati telah di tidurkan terlalu lama berbincang dosa 
Tanpa menemukan titik balik pencerahannya 
Semakin bingung rasanya hidup di negeri seratus biji 
Tertanam dan pasti akan tumbuh subur 
Sebab setiap tanah ini adalah kehidupan yang memuaskan 
Ah…pikirkan saja bijimu dan bukan bijiku 
 

Bijiku tersusun rapi dalam acara agenda yang sibuk 
Jalan sana jalan sini sedih mesti berpisah 
Atau tulis saja biji ini di atas lembaran daun kering 
Kan terbang terbawa angin sampai tujuan 
Walau tidak dapat menghitung-hitung jumlah keuntungan 
Ini bukan biji yang di perebutkan banyak orang 
Ini biji kehidupan! 
 
Siapa mendapatkannya maka akan mendapat kursi jabatan 
Tentu….di mata Tuhan bukan di mata manusia bodoh 
sepertimu 

 
Biji-biji itu tiba-tiba tumbuh mengumpal jadi daging 
Begitu keras tapi hati ini lunak terpendam 
 

Ku kejar kau di ujung gelap malam 
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Di ketingian puncak himalaya 
Di kedalaman samudra hindia 
Di kejauhan angkasa nirwana 
Barat, timur, selatan, utara 

 
Biji ini akan ku siram setiap hari 
Biar wangi semerbak membuahi 

 
Bukan biji kursi yang enak di duduki 
Dengan buah-buah segar dan padat berisi 
 

 
(4/06/08) 
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Sebatang Pohon 
 

Sebatang pohon akan memaki jikalau kau suruh untuk bercerita. Ketika 
ia masih jadi bibit mewarna indah hijau daun, walau banyak ulat-ulat 
bertamsya mengelilingi pusaran samudra embun. Dimana mentari pagi kan 
sinari ia kembali, bagaimanapun juga kini ia berubah jadi sebatang pohon 
rindang penuh wajah-wajah penipu. Ya wajah itu telah menutupi kokoh tubuh 
awan di bukit trotoar. Jalan-jalan dan mobil lalu-lalang tidak lagi hirau 
padanya. Sungguh kasihan jika sebatang pohon berteman seorang penipu yang 
akan memangkasnya pelan-pelan. 

 
Taukah engkau siapa wajah-wajah itu! Dia yang membela atas nama 

desa akan kembali ke kampung namun berkendara perut permata bercawan 
mutiara. Sungguh buncit perutnya seakan menodai kambium bermekar satu 
buah segar. Sering kau dengar ia teriakan janji-janji dan ketika ia kalah akan 
memaki-maki. Gimana hasil kerjamu! Sangat memalukan tugasmu!  
Sungguh bodohnya sebatang pohon jadi bulan-bulanan masa!. 
Akankah sebatang pohon percaya! 

Bahwa wajah-wajah itu akan mengandeng kebersamaan di malam buta. 
Ingatlah sewaktu saat terjadi keajaiban pohon itu akan mulai berkisah. 
Sembari kecil ranting menutupi kekalutan kota sambil mengucap: 
“percayalah!” 
“ini hanya kisah seketika tubuh menjadi alat merebut kuasa” 
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Akhir Cerita 
 

Manungsa duweni kekarepan kang kathah, nangi kakarepane kuwi 
nafsu angkara murka. Pingin ngerbut kuasa sing pada rerebutan kuasa, boten 
ngertos yen kuasa iku sembari tangan nyadong ngemis marang kang maha 
kuasa, yo…syahwat pinginane ati iku katah banget yen boten di turuti akal 
pikire maleh rupa setan sing ngeri banget. 

 
Apa kau tahu, rembulan tidak berani muncul di tengah gelap awan, 

sebab gelap pekat telah menutupi untuk sedikit mencicipi buah khuldi yang 
telah tersaji di tampan-tampan emas penuh dengan tanda tanya. Ada apa di 
balik rahasia itu! 

 
Tiba-tiba rembulan telah telanjang keluar dari gelap malam, silau siluet 

cahaya menerangi kelamin yang di tutup-tutupi. Sungguh memalukan! Kau 
telah menusukan keris berkarat tanpa kau asah dengan janjimu untuk tidak 
mendekatinya. 

 
Wah sungguh munafik kau! Sudah banyak kusediakan harta, tahta dan 

bahkan kau kukasih wanita berserta bidadari yang setiap saat melayani 
nafsumu. Namun libidomu sangat kuat seperti pisang ambon yang kekurangan 
tempat parkir. Kini kau tinggal sebutir tetes air mata yang berlinang minta 
belas kasih. Wah sungguh kau raja tipu. Bisanya hanya minta maaf setelah kau 
tidak bisa menjalankan amanah akan janji yang di berikan mahluk hina 
sepertimu. 
 
“Lalu siapa yang berani menelanjangi mu, wahai rajaku!” 
Teriakan itu seakan tidak berguna. Tidak ada lagi batas antara gajah dengan 
semut. Siapa berani tunggulah nasibmu. 
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“Siapa yang telanjang di jalan itu!”. 
Anjing atau kambing! Sebab hidup ada berbagai kemungkinan, keinginan yang 
harus di puaskan, walau perutnya telah buncit dengan kerakusan. 
Tiba-tiba lelaki itu keluar setelah memakan buah khuldi 
“begitu bodohnya kau tidak menikmatinya”. Ini adalah kepuasan. Ini adalah 
kekuasaan. Ini adalah keabadian!. 
 
Tanpa sengaja bulan murka! 
“ampun, ampun, ampun! Aku bukan raja. Aku hanya aku yang ingin jadi dewa 
di dunia! 
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Teh Untuk 
 

Aku berlari kesana kemari lewati luabang-lubang hitam dan rel kereta api yang 
terus bergetar, aku hanya ingin mengenal Tuhan!. 
Banyak orang bilang Tuhan itu memiliki nama seperti ketika kita menyebut 
kata “Tuhan”, ada berbagai nama Tuhan semisal allah, al masih, gautama, 
zarathustra, Tuhan bapa, Tuhan kasih, Tuhan esa dan masih banyak sebutan 
untuknya, sebenarnya siapa Tuhan itu aku hanya ingin mengenalnya!. 
Aku belum menemukan jawaban sesuai dengan kata hati serta akal pikirku 
terus meraung kesakitan memangil-mangil nama Tuhan, aku hanya ingin 
mengenalnya lebih dekat siapa Tuhan itu! 
Uban warna putih telah mengias rambut dan desahan nafas menghilangkan 
sedetik usia. Malaikat maut sudah waktunya menuggu mangsa untuk di 
kirimnya keliang lahat. 
Guru! Engkau tidak akan merasa aman dari kejaran malaikat maut yang siap 
menghunuskan pedangnya, begitu juga aku guru! 
Tapi aku ingin mendengar sedikit risalahmu, kan aku bawakan secangkir teh 
panas dan cerutu buatan dalam negeri. Tunggu aku guru jika matamu sayu aku 
semakin malu pada duniaku. Tataplah aku yang mana mataku ada satu 
pertanyaan yaitu aku ingin mengenal Tuhanku lebih dekat seintim hubungan 
suami istri. 
Dia tersenyum manja dan terbahak-bahak sembari gigi ompongnya kelihatan 
dan lidahnya menjulur manis, guruku mengucap 
“kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Tuhanmu” 
Dan aku ikut tertawa! 
Ternyata aku dan guru telah gila ha ha ha! 
 

 
 
 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Alas kaki 
 

Tanpa alas kaki 
Merah jadi biru oleh debu 
Terkikir sesuap logam biru 
Atau selembar uang seribu 
 
Kau beri alas kaki 
Putih jadi suci oleh janji 
Terdampar ke pulai asing 
Atau terlempat di negeri sendiri 
 
Alas kaki aku lepas 
Bau kelur menyengrak hidung 
Meneriaki kulit indah 
Namun baunya mematikan 
 
Aku cuci alas kaki 
Biar rasa itu berubah 
Tapi…air siapa 
Kini semua telah sirna 

 
(08/08/09) 
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Langit Putih 
 

Indonesia terasa sudah mulai menepi 
Seorang jenderal prang telah meningalkan barisan 
Sebab musuh datang dengan membawa perjanjian 
Bambu runcing di gadai dengan tank beramunisi materi 
Ada saatny prajurit merunduk ngendap-ngendap 
Mencari sisa-sisa  bialangan penuh teka teki 
Diam-diam prajurit mendaptkan cinta dari kekasihnya 
Setangkai mawar merah tanpa duri 
Duri di lemparnya terbawa angin 
Seorang perjaka kealpaan terkenak duri 
Setelah dia tersudut diatas segala janji sebelum sempat untuk di obati 
Ia hanya menganguk untuk setia atas segala puji 
 
Hdiup merah putih menjulang tinggi ke langit 
Biru merona lunturkan kesucianya 
Putih kemilau lunturkan semangatnya 
 
Kemana satu di atas satumu 
Kemana dua di bawah keduanmu 
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Satu Jawaban 
 

Siapakah aktor favorit yang kiranya dapat 
menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan di republik ini 

Jawabannya 
Demokrasi 

 
 

Aku Memilih 
 

Ketika kita bercinta hanya dua pilihan 
Bersatu atau berpisah 

Tapi untuk pemimpin yang gagal 
Hanya satu jawaban 

Mencalonkan diri 
 
 

Anak Indonesia 
 

Siapa yang menaruh cinta didalam jantungku 
Bukankah aku sudah dewasa 

Siapa yang membenarkan kebohonganku 
Bukankah aku hakim agung 

Siapa yang memberi nasi kedalam mulutku 
Bukankah aku petani 

Siapa yang mengasih minyak di dapurku 
Bukankah aku raja minyak 

Siapa yang membelikan kayu di depan rumahku 
Bukankah aku penjaga hutan 
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Siapa yang mencampuri sarden pada nasiku 
Bukankah aku seorang pelaut 

Siapa yang membelikan intan permata ditubuhku 
Bukankah aku suku papua 

Siapa aku..? 
Yang pasti 

Aku anak Indonesia 
 
 

(0/10/2008) 
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Selingkuh Malam 
 

Hai…sedang apa di tengah malam begini 
Rumput dan batu berzikir memujanya 
Lha...kamu sendiri kenapa tertunduk 
Di bahtera lautan hempasan gelombang angin 
Kau belum menjawab pertanyaanku 
Kenapa kau balik tanya kepadaku 

Atau... 
Akhiri saja episode ini 
Anggap aja semua ini tak pernah terjadi 

Enak saja kau akhiri 
Padahal aku baru memulai 
Selingkuh ditengah malam seperti ini 

Ingat... 
Jangan bilang siapa...siapa! 
Ini rahasia antara kau dan aku 

Aku ingin melebur dengan nafasmu 
Aku ingin menyatu bersama malammu 

 
(6/12/08) 
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Tambah Bingung 
 
Mata kau bilang hidung 
Hidung kau sebut mulut 
Tangan kau angap kaki 
Air liur kau namakan darah 
Rambut kau jadikan jangut 

Aku semakin bingung 
Atau...terserah kamu saja 
Pikiranmu teralalu cerdas untukku 
Sampai tak tahu mana yang benar 

Aku tambah bingung 
Tapi...itu semua keinginanmu 
Perilakumu sangat menyimpang dariku 
Tak tahu mana yang baik 

Aku tak habis pikir 
Masih saja ada orang sepertimu 
Atau aku yang tak tahu 
Atau kamu yang tak punya malu 
 

(6/12/08) 
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Sudahkah Ini 
 

Sudahkah hari ini kita mendengar canda  
Sudahkah hari ini kita meraba tawa 
Sudahkah hari ini kita menjilat bahagia 
Sudahkah hari ini kita melihat senyum 
Sudahkah hari ini kira merasa merdeka 

 
Ah…itu hanya omong kosong di hari ini, bukan hari yang kemarin apa 

lagi esok. Tau kenapa kita mendengar, meraba, menjilat, melihat, merasa! 
Mungkin kalian tidak percaya tentang semuanya, ini bukan kisah atau cerita 
kucing mengejar anjing. Ya…kita mendengar, meraba, menjilat, melihat, 
merasa dan bahkan kentut kita nyaman menikmatinya. Tau kenapa kuping, 
tangan, lidah, mata, kulit dan dirimu! Mungkin kita sudah tidak terbelengu 
koloni dan orde baru. Ya…kita memiliki kuping, tangan, lidah, mata, kulit dan 
dirimu layak untuk di perjual belikan di pasar loak, kalau perlu perlihatkan 
kelaminmu biar orang lain melirik atau tidak melirik, kan asyik namanya aja 
kebebasan. 
 

Oh…aku baru ingat sekarang!  
Kata Bapakku: “semua yang ada pada diri kita adalah titipan”. 
Pantas saja, kalau semua milik kita telah di ambil pemiliknya.  
Untung pemiliknya lupa, diri kita ngak di ambil. 
Tapi sekarang kita benar-benar telanjang. 
 

14/05/2008 
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Di Kesadaran 
 

Ajarkan anakmu di singgasana cinta untuk mengenal budaya 
Di mana merk dagang mengumpul bara tuk menghanguskan 
Tebarkan cinta terangi semesta untuk zaman baru 
Di mana tabir kehidupan materi telah menggekang 
Jiwa dan raga telah di rampas hendak di perbudak 
Di senyap melati harum mewangi untuk mati 

 
Jangan kau jadi peminta di kemakmuran negerimu sendiri 
Sering diri kita tertipu  di limpahkan kehidupan duniawi 
Nyala api akan berkobar menghitamkan alam rayamu 
Pergilah bakar semua rumah kedengkian dan kerakusan 
 

Lihatlah! Wahai kaum pecinta 
Sang surya telah terbit di timur nyalakan cahaya cinta 
Rujuk kembali di kesadaran cinta 

(16/05/08) 
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Tamasya Majid 

 
Ku temui segerombol bahkan tidak bisa aku hitung 
Berapa jumlahnya…! 
Apalagi mengitung jumlah langkah dan keinginan 
Atau menghitung jumlah rambut terurai 
Tanpa jilbab sebagai pelindung diri 
Inilah seseorang angan-angankan jalan kehidupan 
Terang di bawah naungan semesta 
Bersinar di langit-langit biru 
Dengan warna-warni pelangi 
Putih dan biru bersenandung merdu 
Menanti terkabulkan… 
 
Di masjid cinta banyak manusia beragam 
Bahkan berseragam jenis 
Di bangunya istana ibadah munajat 
Ridho dan ketulusan mematrikan hati 
Berbaur kasih antara Tuhan dengan hamba 
Inilah mihrab jalan ketakwaan 
Sembah sujud tanpa nafas 
Inikah kematian suci 
 
Untuk manusia tak mengerti 
Mengapa kau berdiri, duduk, bercengkrama 
Bahkan kecil baru belajar cinta 
Di pojok gelap dengan terang kelip lampu 
Tidak begitu terangnya namun tertelan gelap 
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Dan kedua pemudi itupun tertelan kumandang adzan 
Tidak sadar Tuhan memangil 
Terdengar adalah bisik canda dan rayu 
 
Inilah rumah Tuhan 
Tidak pada keluarga bersujud didalam 
Akan tetapi taman itu telah menghaluskan 
Buah mata memunculkan keindahan semesta 
Bercumbu asyik di tamasya taman masjid cinta 

 
(10/06/08) 
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Kulit Lembut 
 

Pada suatu malam aku lalui hidup ini dengan bermunajat di hadapan 
Tuhan. Aku naiki ayat demi ayat dari alam kasih sampai menuju alam sayang 
untuk sampai pada ayat cinta. Disamping itu banyak setan-setan yang 
mengodaku, mataku terperanjat kaget melihat bayang-bayang yang nampak 
sepert bidadari berkalung serban hijau. Matanya berkedip kepadaku seakan 
sinar matanya mengajaku dalam impian yang belum pernahaku rasakan di 
dunia. 

"Datanglah kepadaku, akan aku tunjukan surgamu". Teriak bidadari itu 
kepadaku 

"Siapa engkau, tunjukan wujud aslimu". Akupun berteriak namun kaki 
ini melangkah menghampirinya. Aku terbujuk dengan rayuannya. Sungguh 
cantiknya bidadari ini, belum pernah aku melihat gadis secantik itu. Wajahnya 
begitu bersih bersinar hingga menyilaukan pandangan mataku. Pipinya merah 
merekah memberikan kenikmatan untuk sekedar menyentuhnya.  

Kulitnya begitu lembut, Tuhan…! 
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Illahi Rabbi 
 

Ya...Rabb 
Jika cinta ini hanya untuknya 

Tebarkan semesta kasih di hatinya 
Teteskan embun sayang di jiwanya 
Sucikan rasa rindu hanya untukku 

Luruskan cintanya pada diriku 
 

Ya...Rahman Ya…Rahim 
Jika cinta ini untuknya 

Tuangkan air manis bersama kasih-Mu 
Terangi penglihatannya dengan Nur-Mu 
Tunjukan jalan terbaik untuk ridho-Mu 

Temani dia dengan kedamaian asma-Mu 
 

Ya...Malik Ya…Qudus 
Jika cinta ini untuknya 

Titipkan kehangatan cinta bersama-Mu 
Harumkan perilakunya bersama ayat-ayat-Mu 

Satukan cintanya bersama-Mu 
Sinari wajahnya dengan khasidah roja dan khauf 

Sebab aku mencintainya karena-Mu 
 

Ya...Salam Ya…Mukmin 
Sembunyikan keluh kesahnya hanya untukku 

Tunjukan kebenaran demi aku semata 
Biarkan aku membawanya ke taman bunga sang kekasih 

Akan aku tunjukan keindahan cinta yang hakiki 
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Di dalam jiwaku dan nyanyian cintaku ini 
Mengalir darah suci untuk mendapatkannya 

Karena-Mu aku mencintainya 
Maka perlihatkan jalan cintanya untukku 

Aku akan menjaganya sampai akhir hayatku 
Dan hidup bahagia bersama gema takbir-Mu 
       

(8/10/08) 
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Wisma Juang 
 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 
siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 

dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia 
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala 
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 

dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi 
kaum yang memikirkan. 
(Al-Baqarah ayat 164) 

 
Termenung di wisma juangku 
Aku teringat pesan orang tua 
”jadilah orang yang berguna”, katanya 
Aku mencoba merangkai mimpi dibalik tidur  
Yang belum lama ini terbangun 
Mengusik setiap langkah hidupku 
”engkau adalah pemimpin, maka jadilah pemimpin”, katanya 
 
Termenung dalam sepi juangku 
Aku gapai langit nan jauh 
”di sini tidak ada apa-apa”, ungkapnya 
Aku terkesima pada ucapannya 
Sampai aku terjatuh di hadapan sang burung 
Di patuknya kepalaku sampai darah mengalir 
”dasar, kemana akal pikirmu...! Kau adalah generasi ulul albab”, 
ungkapnya 
 
Generasi ulul albab kehilangan jati diri 



Milagros; Al-Hyawanu An Natiq 
 
 

Menebar Cinta Menerangi Semesta 

Bila menjadi pemimpin meminta jadi budak 
Tapi ...bila ada mutiara meminta bagian 
Bila ada emas meminta transferkan 
Bila ada intan meminta paketkan 
Bila ada berlian meminta investasikan 
 
Generasi ulul albab lari dari kebohongan 
Mata ini berharap di butakan 
Telinga ini harap ditulikan 
Mulut ini berharap dibisukan 
Akal pikirnya diperjual belikan 
Apa lagi hati nuraninya....! 
 
Kemana keadilan yang kau cita-citakan 
Di mana kemakmuran yang kau sembunyikan 
Di mana kesejahteraan yang kau telantarkan 
Mengapa.... 
Bagaimana.... 
Kapan.... 
 
Apa lagi yang bisa kita harapkan 
Bila hukum hanya untuk di langar 
 
Apa lagi yang bisa kita cita-citakan 
Bila ijasah hanya hadir dipasar loak 
 
Kami menunjuk wisma perjuangan 
Sebuah tempat berlabuh dan berkunjung bagi orang yang berakal 
Serta tempat pensucian diri mencari ridho Illahi rabbi 
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Datanglah kemari dipersinggahan sang khidir 
Dialog antara orang kenthir dan orang berfikir 
 

Puisi untuk Agus Thohir (Pelantikan Ketua Umum HMI Cabang Semarang 
 

Semarang, 04/03/09 (12.07 WIB) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ini Aku Waktu Di Skretariat HMI Cabang 
Semarang 
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Skema Rumah 
 

Udara dingin perlahan waktu telah mengantarkan menuju tempat 
terindah, menjelajahi semesta yang bertabur beraneka ragam benda-benda luar 
angkasa. Kini engkau tinggal injakan kaki dimana yang paling kau suka, itu 
terserah kamu sebab semua dapat dilalui dari berbagai jalan namun hanya ada 
satu jalan yang akan mengarahkan mencapai keinginanmu. 

Pelangi dan bintang tidak akan pernah bertemu bahkan tidak akan 
bercahaya jika engkau masih ragu akan kebesaran alam semesta yang tercipta 
penuh dengan tanda tanya. Bahkan bulan dan matahari ataupun semua planet 
ini akan mengantarkan mimpimu pada keinginan yang terpenuhi menuju jalan 
cahaya. 

Dunia cinta bukan untuk sembarang manusia hanya mereka yang 
dikaruniai hati dan mampu memikirkannya, bukan manusia yang meras 
angkuh dan sombong diri akan segala kemapanannya. Tapi sampai dimana 
engaku melangkah, kakimu masih terbalut dengan pola pikir ragu-ragu. 

Dunia ilmu bukan untuk sembarang manusia hanya mereka yang 
dikaruniai akal dan sanggup mengambil hikmah, bukan sembarang manusia 
yang seenaknya mengumbar nafu dan kepuasan sementara. Tapi sampai kapan 
kamu akan melambaikan tangan ketidak sangupan, tanganmu masih penuh 
dengan noda-noda dusta. 

Ketuk pintu cintamu dengan kelembutan kasih dan sayang dengan jiwa 
yang terbuka. Engkau akan dengarkan bisik ayat-ayat dengan penuh 
keyakinan. Bahwa sesungguhnya cinta tumbuh dan akan bersemi pada mereka 
yang menuntut kepercayaan cinta Illahi rabbi. Cinta yang akan terus bertahan 
dan akan abadi walaupun kematian ditengah kemarau diri. Karena cinta telah 
membimbigmu. 

Buka jendela ilmumu sampai terlihat kewibawaan dan rasa 
kemanusiaanmu yang akan menerangimu. Tidakkah engkau menyadari orang 
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yang berilmu akan diangkat derajatnya dan akan dimulyakan. Tanda-tanda 
kekuasaan bersemayan pada ilmu yang bermanfaat dan mampu mengabdikan 
demi damainya negeri. Sebab ilmu telah menjagamu. 

Ada saatnya engkau harus datang, ada saatnya engkau harus pergi. 
Lentera asmara telah melilit tubuhmu buat menjenguk sebungkus harapan 
masa depan. Dirimu adalah sumber energi. 
Adalah air... 
Adalah angin... 
Adalah api... 

Adalah bumi romantisme rumah cinta yang tampak tangkainya 
bersimulasi suara jerit diri, kau masih jauh dari perjalanan hidup. 
 “ Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal. dan Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang 
yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka 
kerjakan”. (QS. An-Nahl ayat 96) 
 

Semoga Allah mendamaikanmu ke tempat tertinggi. Janganlah engaku 
membenci sedikitpun segala hal yang telah diciptakan untuk kepentingan 
manusia. Tapi bencilah dirimu, sebab dirimu tidak mampu memanfaatkan dan 
memakmurkan semesta. 
 

 
Kasur kos yang berdebu, 

16/04/08 
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Demi Risalah 
 

Dia pemimpin yang sempurna 
Bukan pemimpin untuk mendusta 
Dia berikan nafas kesejukan 
Bukan nafas yang menghancurkan 
 
Aku bersaksi demi pemimpinku 
Tidak ada cinta yang lain selain dia 
Kan ku simpan pada denyut rinduku 
Kan ku alirkan cinta ke seluruh tubuhku 

Tapi… 
Demi pergantian waktu 
Dia menjadi pemimpin baru 
Yang hanya mengaku ngaku 
Lewat risalah demokrasi 

Aroma angin begitu menyegarkan 
Namun dia semakin meneggelamkan 
Negeri yang menjelma jadi kotoran 
Di perebutakan banyak orang 
Demi… 
Satu kursi kekuasaan 

Semakin aku tak percaya 
Karena kamu seorang pendusta  

 
25/02/08 
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