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Biografi Singkat WS.Rendra 

 

Willibrordus Surendra Broto Rendra (lahir Solo, 7 November 1935) adalah 

penyair ternama yang kerap dijuluki sebagai "Burung Merak". Ia mendirikan 

Bengkel Teater di Yogyakarta pada tahun 1967 dan juga Bengkel Teater 

Rendra di Depok. Semenjak masa kuliah beliau sudah aktif menulis cerpen 

dan esai di berbagai majalah. Rendra adalah anak dari pasangan R. Cyprianus 

Sugeng Brotoatmodjo dan Raden Ayu Catharina Ismadillah. Ayahnya adalah 

seorang guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa pada sekolah Katolik, Solo, 

di samping sebagai dramawan tradisional; sedangkan ibunya adalah penari 

serimpi di keraton Surakarta. Masa kecil hingga remaja Rendra dihabiskannya 

di kota kelahirannya itu. Ia memulai pendidikannya dari TK (1942) hingga 

menyelesaikan sekolah menengah atasnya, SMA (1952), di sekolah Katolik, St. 

Yosef di kota Solo. Setamat SMA Rendra pergi ke Jakarta dengan maksud 

bersekolah di Akademi Luar Negeri. Ternyata akademi tersebut telah ditutup. 

Lalu ia pergi ke Yogyakarta dan masuk ke Fakultas Sastra, Universitas Gajah 

Mada. Walaupun tidak menyelesaikan kuliahnya , tidak berarti ia berhenti 

untuk belajar. Pada tahun 1954 ia memperdalam pengetahuannya dalam 

bidang drama dan tari di Amerika, ia mendapat beasiswa dari American 

Academy of Dramatical Art (AADA). Ia juga mengikuti seminar tentang 

kesusastraan di Universitas Harvard atas undangan pemerintah setempat. 

 

Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. 

Saat itu ia sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, 

cerita pendek dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Bukan hanya 

menulis, ternyata ia juga piawai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa 

dramanya, dan terutama tampil sebagai pembaca puisi yang sangat berbakat. 

Ia petama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 

melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisi-puisinya pun lancar mengalir 

menghiasi berbagai majalah pada saat itu, seperti Kisah, Seni, Basis, 

Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal itu terus berlanjut seperti terlihat dalam 

majalah-majalah pada dekade selanjutnya, terutama majalah tahun 60-an dan 

tahun 70-an. “Kaki Palsu” adalah drama pertamanya, dipentaskan ketika ia di 

SMP, dan “Orang-Orang di Tikungan Jalan” adalah drama pertamanya yang 

mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari Kantor Wilayah Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta. Pada saat itu ia sudah duduk di 

SMA. Penghargaan itu membuatnya sangat bergairah untuk berkarya. Prof. A. 
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Teeuw, di dalam bukunya Sastra Indonesia Modern II (1989), berpendapat 

bahwa dalam sejarah kesusastraan Indonesia modern Rendra tidak termasuk 

ke dalam salah satu angkatan atau kelompok seperti Angkatan 45, Angkatan 

60-an, atau Angkatan 70-an. Dari karya-karyanya terlihat bahwa ia 

mempunyai kepribadian dan kebebasan sendiri. 

Karya-karya Rendra tidak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga di luar 

negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, di 

antaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang dan India. Ia juga aktif 

mengikuti festival-festival di luar negeri, di antaranya The Rotterdam 

International Poetry Festival (1971 dan 1979), The Valmiki International Poetry 

Festival, New Delhi (1985), Berliner Horizonte Festival, Berlin (1985), The First 

New York Festival Of the Arts (1988), Spoleto Festival, Melbourne, Vagarth 

World Poetry Festival, Bhopal (1989), World Poetry Festival, Kuala Lumpur 

(1992), dan Tokyo Festival (1995). Untuk kegiatan seninya Rendra telah 

menerima banyak penghargaan, antara lain Hadiah Pertama Sayembara 

Penulisan Drama dari Bagian Kesenian Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan , Yogyakarta (1954) Hadiah Sastra Nasional BMKN (1956); 

Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia (1970); Hadiah Akademi 

Jakarta (1975); Hadiah Yayasan Buku Utama, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (1976) ; Penghargaan Adam Malik (1989); The S.E.A. Write Award 

(1996) dan Penghargaan Achmad Bakri (2006). 

 

Baru pada usia 24 tahun, ia menemukan cinta pertama pada diri Sunarti 

Suwandi. Dari wanita yang dinikahinya pada 31 Maret 1959 itu, Rendra 

mendapat lima anak: Teddy Satya Nugraha, Andreas Wahyu Wahyana, Daniel 

Seta, Samuel Musa, dan Klara Sinta. Satu di antara muridnya adalah Bendoro 

Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat, putri darah biru Keraton Yogyakarta, yang 

bersedia lebur dalam kehidupan spontan dan urakan di Bengkel Teater. Tugas 

Jeng Sito, begitu panggilan Rendra kepadanya, antara lain menyuapi dan 

memandikan keempat anak Rendra-Sunarti. 

 

Ujung-ujungnya, ditemani Sunarti, Rendra melamar Sito untuk menjadi istri 

kedua, dan Sito menerimanya. Dia dinamis, aktif, dan punya kesehatan yang 

terjaga, tutur Sito tentang Rendra, kepada Kastoyo Ramelan dari Gatra. Satu-

satunya kendala datang dari ayah Sito yang tidak mengizinkan putrinya, yang 

beragama Islam, dinikahi seorang pemuda Katolik. Tapi hal itu bukan 

halangan besar bagi Rendra. Ia yang pernah menulis litani dan mazmur, serta 

memerankan Yesus Kristus dalam lakon drama penyaliban Cinta dalam Luka, 

memilih untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada hari perkawinannya 

dengan Sito, 12 Agustus 1970, dengan saksi Taufiq Ismail dan Ajip Rosidi. 
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Peristiwa itu, tak pelak lagi, mengundang berbagai komentar sinis seperti 

Rendra masuk Islam hanya untuk poligami. Terhadap tudingan tersebut, 

Rendra memberi alasan bahwa ketertarikannya pada Islam sesungguhnya 

sudah berlangsung lama. Terutama sejak persiapan pementasan Kasidah 

Barzanji, beberapa bulan sebelum pernikahannya dengan Sito. Tapi alasan 

yang lebih prinsipil bagi Rendra, karena Islam bisa menjawab persoalan pokok 

yang terus menghantuinya selama ini: kemerdekaan individual sepenuhnya. 

Saya bisa langsung beribadah kepada Allah tanpa memerlukan pertolongan 

orang lain. Sehingga saya merasa hak individu saya dihargai, katanya sambil 

mengutip ayat Quran, yang menyatakan bahwa Allah lebih dekat dari urat 

leher seseorang. Toh kehidupannya dalam satu atap dengan dua istri 

menyebabkan Rendra dituding sebagai haus publisitas dan gemar popularitas. 

Tapi ia menanggapinya dengan ringan saja. Seperti saat ia menjamu seorang 

rekannya dari Australia di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Ketika 

melihat seekor burung merak berjalan bersama dua betinanya, Rendra berseru 

sambil tertawa terbahak-bahak, Itu Rendra! Itu Rendra!. Sejak itu, julukan 

Burung Merak melekat padanya hingga kini. Dari Sitoresmi, ia mendapatkan 

empat anak: Yonas Salya, Sarah Drupadi, Naomi Srikandi, dan Rachel 

Saraswati. Sang Burung Merak kembali mengibaskan keindahan sayapnya 

dengan mempersunting Ken Zuraida, istri ketiga yang memberinya dua anak: 

Isaias Sadewa dan Maryam Supraba. Tapi pernikahan itu harus dibayar mahal 

karena tak lama sesudah kelahiran Maryam, Rendra menceraikan Sitoresmi 

pada 1979, dan Sunarti tak lama kemudian.  
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Surat Cinta 

 

Kutulis surat ini 

kala hujan gerimis 

bagai bunyi tambur yang gaib, 

Dan angin mendesah 

mengeluh dan mendesah, 

Wahai, dik Narti, 

aku cinta kepadamu ! 

 

Kutulis surat ini 

kala langit menangis 

dan dua ekor belibis 

bercintaan dalam kolam 

bagai dua anak nakal 

jenaka dan manis 

mengibaskan ekor 

serta menggetarkan bulu-bulunya, 

Wahai, dik Narti, 

kupinang kau menjadi istriku ! 

 

Kaki-kaki hujan yang runcing 

menyentuhkan ujungnya di bumi, 

Kaki-kaki cinta yang tegas 

bagai logam berat gemerlapan 

menempuh ke muka 

dan tak kan kunjung diundurkan 

 

Selusin malaikat 

telah turun 

di kala hujan gerimis 

Di muka kaca jendela 

mereka berkaca dan mencuci rambutnya 

untuk ke pesta 

Wahai, dik Narti 

dengan pakaian pengantin yang anggun 

bunga-bunga serta keris keramat 

aku ingin membimbingmu ke altar 

untuk dikawinkan 

Aku melamarmu, 
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Kau tahu dari dulu: 

tiada lebih buruk 

dan tiada lebih baik 

dari yang lain... 

penyair dari kehidupan sehari-hari, 

orang yang bermula dari kata 

kata yang bermula dari 

kehidupan, pikir dan rasa 

 

Semangat kehidupan yang kuat 

bagai berjuta-juta jarum alit 

menusuki kulit langit: 

kantong rejeki dan restu wingit 

Lalu tumpahlah gerimis 

Angin dan cinta 

mendesah dalam gerimis. 

Semangat cintaku yang kuta 

batgai seribu tangan gaib 

menyebarkan seribu jaring 

menyergap hatimu 

yang selalu tersenyum padaku 

 

Engkau adalah putri duyung 

tawananku 

Putri duyung dengan 

suara merdu lembut 

bagai angin laut, 

mendesahlah bagiku ! 

Angin mendesah 

selalu mendesah 

dengan ratapnya yang merdu. 

Engkau adalah putri duyung 

tergolek lemas 

mengejap-ngejapkan matanya yang indah 

dalam jaringku 

Wahai, putri duyung, 

aku menjaringmu 

aku melamarmu 

 

Kutulis surat ini 
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kala hujan gerimis 

kerna langit 

gadis manja dan manis 

menangis minta mainan. 

Dua anak lelaki nakal 

bersenda gurau dalam selokan 

dan langit iri melihatnya 

Wahai, Dik Narti 

kuingin dikau 

menjadi ibu anak-anakku ! 
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Rumpun Alang-alang 

 

Engkaulah perempuan terkasih, yang sejenak kulupakan, sayang 

Kerna dalam sepi yang jahat tumbuh alang-alang di hatiku yang malang 

Di hatiku alang-alang menancapkan akar-akarnya yang gatal 

Serumpun alang-alang gelap, lembut dan nakal 

 

Gelap dan bergoyang ia 

dan ia pun berbunga dosa 

Engkau tetap yang punya 

tapi alang-alang tumbuh di dada 
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Makna sebuah titipan 

 

Sering kali aku berkata, ketika orang memuji milikku, 

bahwa sesungguhnya ini hanya titipan, 

bahwa mobilku hanya titipan Nya, 

bahwa rumahku hanya titipan Nya, 

bahwa hartaku hanya titipan Nya, 

bahwa putraku hanya titipan Nya, 

tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa Dia menitipkan padaku? 

Untuk apa Dia menitipkan ini pada ku? 

Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk milik Nya ini? 

Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? 

Mengapa hatiku justru terasa berat, ketika titipan itu diminta kembali oleh-

Nya ? 

Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah 

kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka, 

 

 

kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah 

derita. 

Ketika aku berdoa, kuminta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku, 

aku ingin lebih banyak harta, 

ingin lebih banyak mobil, 

lebih banyak rumah, 

lebih banyak popularitas, 

dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, 

Seolah semua "derita" adalah hukuman bagiku. 

Seolah keadilan dan kasih Nya harus berjalan seperti matematika : 

aku rajin beribadah, maka selayaknyalah derita menjauh dariku, dan 

Nikmat dunia kerap menghampiriku. 

Kuperlakukan Dia seolah mitra dagang, dan bukan Kekasih. 

Kuminta Dia membalas "perlakuan baikku", dan menolak keputusanNya yang 

tak sesuai keinginanku, 

Gusti, padahal tiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk 

beribadah... 

"ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja" 
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SAJAK BULAN MEI 1998 DI INDONESIA 

 

Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja 

Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan 

Amarah merajalela tanpa alamat 

Kelakuan muncul dari sampah kehidupan 

Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah 

 

O, zaman edan! 

O, malam kelam pikiran insan! 

Koyak moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan 

Kitab undang-undang tergeletak di selokan 

Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan 

 

O, tatawarna fatamorgana kekuasaan! 

O, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja! 

Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa 

Allah selalu mengingatkan 

bahwa hukum harus lebih tinggi 

dari ketinggian para politisi, raja-raja, dan tentara 

 

O, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan! 

O, rasa putus asa yang terbentur sangkur! 

Berhentilah mencari Ratu Adil! 

Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya! 

Apa yang harus kita tegakkan bersama 

adalah Hukum Adil 

Hukum Adil adalah bintang pedoman di dalam prahara 

 

Bau anyir darah yang kini memenuhi udara 

menjadi saksi yang akan berkata: 

Apabila pemerintah sudah menjarah Daulat Rakyat 

apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa 

apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan 

maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa 

lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya 

 

Wahai, penguasa dunia yang fana! 

Wahai, jiwa yang tertenung sihir tahta! 

Apakah masih buta dan tuli di dalam hati? 
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Apakah masih akan menipu diri sendiri? 

Apabila saran akal sehat kamu remehkan 

berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap 

yang akan muncul dari sudut-sudut gelap 

telah kamu bukakan! 

 

Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi 

Airmata mengalir dari sajakku ini. 

 

 

====== 

Sajak ini dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1998 dan 

dibacakan Rendra di DPR pada tanggal 18 Mei 1998 
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SAJAK SEBATANG LISONG 

 

menghisap sebatang lisong 

melihat Indonesia Raya 

mendengar 130 juta rakyat 

dan di langit 

dua tiga cukong mengangkang 

berak di atas kepala mereka 

 

matahari terbit 

fajar tiba 

dan aku melihat delapan juta kanak - kanak 

tanpa pendidikan 

 

aku bertanya 

tetapi pertanyaan - pertanyaanku 

membentur meja kekuasaan yang macet 

dan papantulis - papantulis para pendidik 

yang terlepas dari persoalan kehidupan 

 

delapan juta kanak - kanak 

menghadapi satu jalan panjang 

tanpa pilihan 

tanpa pepohonan 

tanpa dangau persinggahan 

tanpa ada bayangan ujungnya 

…………………… 

 

menghisap udara 

yang disemprot deodorant 

aku melihat sarjana - sarjana menganggur 

berpeluh di jalan raya 

aku melihat wanita bunting 

antri uang pensiunan 

 

dan di langit 

para teknokrat berkata : 

 

bahwa bangsa kita adalah malas 

bahwa bangsa mesti dibangun 
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mesti di up-grade 

disesuaikan dengan teknologi yang diimpor 

 

gunung - gunung menjulang 

langit pesta warna di dalam senjakala 

dan aku melihat 

protes - protes yang terpendam 

terhimpit di bawah tilam 

 

aku bertanya 

tetapi pertanyaanku 

membentur jidat penyair - penyair salon 

yang bersajak tentang anggur dan rembulan 

sementara ketidak adilan terjadi disampingnya 

dan delapan juta kanak - kanak tanpa pendidikan 

termangu - mangu di kaki dewi kesenian 

 

bunga - bunga bangsa tahun depan 

berkunang - kunang pandang matanya 

di bawah iklan berlampu neon 

berjuta - juta harapan ibu dan bapak 

menjadi gemalau suara yang kacau 

menjadi karang di bawah muka samodra 

…………………………. 

 

kita mesti berhenti membeli rumus - rumus asing 

diktat - diktat hanya boleh memberi metode 

tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan 

kita mesti keluar ke jalan raya 

keluar ke desa - desa 

mencatat sendiri semua gejala 

dan menghayati persoalan yang nyata 

 

inilah sajakku 

pamplet masa darurat 

apakah artinya kesenian 

bila terpisah dari derita lingkungan 

apakah artinya berpikir 

bila terpisah dari masalah kehidupan 
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RENDRA( itb bandung - 19 agustus 1978 ) 

  



www.krupukcair.wordpress.com Page 15 

  

Perempuan yang Tergusur 

 

Hujan lebat turun di hulu subuh 

disertai angin gemuruh 

yang menerbangkan mimpi 

yang lalu tersangkut di ranting pohon 

 

Aku terjaga dan termangu 

menatap rak buku-buku 

mendengar hujan menghajar dinding 

rumah kayuku. 

Tiba-tiba pikiran mengganti mimpi 

dan lalu terbayanglah wajahmu, 

wahai perempupan yang tergusur! 

 

 

Tanpa pilihan 

ibumu mati ketika kamu bayi 

dan kamu tak pernah tahu siapa ayahmu. 

Kamu diasuh nenekmu yang miskin di desa. 

Umur enam belas kamu dibawa ke kota 

oleh sopir taxi yang mengawinimu. 

Karena suka berjudi 

ia menambah penghasilan sebagai germo. 

 

Ia paksa kamu jadi primadona pelacurnya. 

Bila kamu ragu dan murung, 

lalu kurang setoran kamu berikan, 

ia memukul kamu babak belur. 

Tapi kemudian ia mati ditembak tentara 

ketika ikut demontrasi politik 

sebagai demonstran bayaran. 

 

Sebagai janda yang pelacur 

kamu tinggal di gubuk tepi kali 

dibatas kota 

Gubernur dan para anggota DPRD 

menggolongkanmu sebagai tikus got 

yang mengganggu peradaban. 

Di dalam hukum positif tempatmu tidak ada. 
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Jadi kamu digusur. 

 

Didalam hujuan lebat pagi ini 

apakah kamu lagi berjalan tanpa tujuan 

sambhil memeluk kantong plastik 

yang berisi sisa hartamu? 

Ataukah berteduh di bawah jembatan? 

 

Impian dan usaha 

bagai tata rias yang luntur oleh hujan 

mengotori wajahmu. 

kamu tidak merdeka. 

Kamu adalah korban tenung keadaan. 

Keadilan terletak diseberang highway yang bebahaya 

yang tak mungkin kamu seberangi. 

 

Aku tak tahu cara seketika untuk membelamu. 

Tetapi aku memihak kepadamu. 

Dengan sajak ini bolehkan aku menyusut keringat dingin 

di jidatmu? 

 

O,cendawan peradaban! 

O, teka-teki keadilan! 

 

Waktu berjalan satu arah saja. 

Tetapi ia bukan garis lurus. 

Ia penuh kelokan yang mengejutkan, 

gunung dan jurang yang mengecilkan hati, 

Setiap kali kamu lewati kelokan yang berbahaya 

puncak penderitaan yang menyakitkan hati, 

atau tiba di dasar jurang yang berlimbah lelah, 

selalu kamu dapati kedudukan yang tak berubah, 

ialah kedudukan kaum terhina. 

 

Tapi aku kagum pada daya tahanmu, 

pada caramu menikmati setiap kesempatan, 

pada kemampuanmu berdamai dengan dunia, 

pada kemampuanmu berdamai dengan diri sendiri, 

dan caramu merawat selimut dengan hati-hati. 
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Ternyata di gurun pasir kehidupan yang penuh bencana 

semak yang berduri bisa juga berbunga. 

Menyaksikan kamu tertawa 

karena melihat ada kelucuan di dalam ironi, 

diam-diam aku memuja kamu di hati ini. 

 

Cipayung Jaya 

3 Desember 2003 

Rendra 
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KANGEN 

  

Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku 

menghadapi kemerdekaan tanpa cinta 

kau tak akan mengerti segala lukaku 

kerna luka telah sembunyikan pisaunya. 

Membayangkan wajahmu adalah siksa. 

Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. 

Engkau telah menjadi racun bagi darahku. 

Apabila aku dalam kangen dan sepi 

itulah berarti 

aku tungku tanpa api. 
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KENANGAN DAN KESEPIAN 

  

Rumah tua  

dan pagar batu. 

Langit di desa 

sawah dan bambu. 

  

Berkenalan dengan sepi 

pada kejemuan disandarkan dirinya. 

Jalanan berdebu tak berhati 

lewat nasib menatapnya. 

  

Cinta yang datang 

burung tak tergenggam. 

Batang baja waktu lengang 

dari belakang menikam. 

  

Rumah tua 

dan pagar batu. 

Kenangan lama 

dan sepi yang syahdu 
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Sajak Orang Lapar 

 

kelaparan adalah burung gagak 

yang licik dan hitam 

jutaan burung-burung gagak 

bagai awan yang hitam 

 

 

o Allah ! 

burung gagak menakutkan 

dan kelaparan adalah burung gagak 

selalu menakutkan 

kelaparan adalah pemberontakan 

adalah penggerak gaib 

dari pisau-pisau pembunuhan 

yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin 

 

 

kelaparan adalah batu-batu karang 

di bawah wajah laut yang tidur 

adalah mata air penipuan 

adalah pengkhianatan kehormatan 

 

 

seorang pemuda yang gagah akan menangis tersedu 

melihat bagaimana tangannya sendiri 

meletakkan kehormatannya di tanah 

karena kelaparan 

kelaparan adalah iblis 

kelaparan adalah iblis yang menawarkan kediktatoran 

 

 

o Allah ! 

kelaparan adalah tangan-tangan hitam 

yang memasukkan segenggam tawas 

ke dalam perut para miskin 

 

 

o Allah ! 

kami berlutut 
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mata kami adalah mata Mu 

ini juga mulut Mu 

ini juga hati Mu 

dan ini juga perut Mu 

perut Mu lapar, ya Allah 

perut Mu menggenggam tawas 

dan pecahan-pecahan gelas kaca 

 

 

o Allah ! 

betapa indahnya sepiring nasi panas 

semangkuk sop dan segelas kopi hitam 

 

 

o Allah ! 

kelaparan adalah burung gagak 

jutaan burung gagak 

bagai awan yang hitam 

menghalang pandangku 

ke sorga Mu 
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Sajak Rajawali 

 

sebuah sangkar besi 

tidak bisa mengubah rajawali 

menjadi seekor burung nuri 

 

rajawali adalah pacar langit 

dan di dalam sangkar besi 

rajawali merasa pasti 

bahwa langit akan selalu menanti 

 

langit tanpa rajawali 

adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma 

tujuh langit, tujuh rajawali 

tujuh cakrawala, tujuh pengembara 

 

rajawali terbang tinggi memasuki sepi 

memandang dunia 

rajawali di sangkar besi 

duduk bertapa 

mengolah hidupnya 

 

hidup adalah merjan-merjan kemungkinan 

yang terjadi dari keringat matahari 

tanpa kemantapan hati rajawali 

mata kita hanya melihat matamorgana 

 

rajawali terbang tinggi 

membela langit dengan setia 

dan ia akan mematuk kedua matamu 

wahai, kamu, pencemar langit yang durhaka 

Sajak Pertemuan Mahasiswa 

 

matahari terbit pagi ini 

mencium bau kencing orok di kaki langit 

melihat kali coklat menjalar ke lautan 

dan mendengar dengung di dalam hutan 

 

lalu kini ia dua penggalah tingginya 
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dan ia menjadi saksi kita berkumpul disini 

memeriksa keadaan 

 

kita bertanya : 

kenapa maksud baik tidak selalu berguna 

kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga 

orang berkata : "kami ada maksud baik" 

dan kita bertanya : "maksud baik untuk siapa ?" 

 

ya ! 

ada yang jaya, ada yang terhina 

ada yang bersenjata, ada yang terluka 

ada yang duduk, ada yang diduduki 

ada yang berlimpah, ada yang terkuras 

dan kita disini bertanya : 

"maksud baik saudara untuk siapa ? 

saudara berdiri di pihak yang mana ?" 

 

kenapa maksud baik dilakukan 

tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya 

tanah - tanah di gunung telah dimiliki orang - orang kota 

perkebunan yang luas 

hanya menguntungkan segolongan kecil saja 

alat - alat kemajuan yang diimpor 

tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya 

 

tentu, kita bertanya : 

"lantas maksud baik saudara untuk siapa ?" 

sekarang matahari semakin tinggi 

lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala 

dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya : 

kita ini dididik untuk memihak yang mana ? 

ilmu - ilmu diajarkan disini 

akan menjadi alat pembebasan 

ataukah alat penindasan ? 

 

sebentar lagi matahari akan tenggelam 

malam akan tiba 

cicak - cicak berbunyi di tembok 

dan rembulan berlayar 
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tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda 

akan hidup di dalam mimpi 

akan tumbuh di kebon belakang 

 

dan esok hari 

matahari akan terbit kembali 

sementara hari baru menjelma 

pertanyaan - pertanyaan kita menjadi hutan 

atau masuk ke sungai 

menjadi ombak di samodra 

 

di bawah matahari ini kita bertanya : 

ada yang menangis, ada yang mendera 

ada yang habis, ada yang mengikis 

dan maksud baik kita 

berdiri di pihak yang mana ! 

 

RENDRA 

( jakarta, 1 desember 1977 ) 
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AKU TULIS PAMPLET INI 

 

AKU TULIS PAMPLET INI 

KARENA LEMBAGA PENDAPAT UMUM 

DITUTUPI JARING LABAH-LABAH 

ORANG-ORANG BICARA DALAM KASAK-KUSUK, 

DAN UNGKAPAN DIRI DITEKAN 

MENJADI PENG-IYA-AN 

 

APA YANG TERPEGANG HARI INI 

BISA LUPUT BESOK PAGI 

KETIDAK PASTIAN MERAJALELA 

DI LUAR KEKUASAAN KEHIDUPAN MENJADI TEKA-TEKI, 

MENJADI MARABAHAYA, 

MENJADI ISI KEBON BINATANG 

 

APABILA KRITIK HANYA BOLEH LEWAT SALURAN RESMI 

MAKA HIDUP AKAN MENJADI SAYUR TANPA GARAM 

LEMBAGA PENDAPAT UMUM TIDAK MENGANDUNG PERTANYAAN 

TIDAK MENGANDUNG PERDEBATAN 

DAN AKHIRNYA MENJADI MONOPOLI KEKUASAAN 

 

AKU TULIS PAMPLET INI 

KARENA PAMPLET BUKAN TABU BAGI PENYAIR 

AKU INGINKAN MERPATI POS 

AKU INGIN MEMAINKAN BENDERA-BENDERA SEMAPHORE DI TANGANKU 

AKU INGIN MEMBUAT ISYARAT ASAP KAUM INDIAN 

AKU TIDAK MELIHAT ALASAN 

 

KENAPA HARUS DIAM TERTEKAN DAN TERMANGU 

AKU INGIN SECARA WAJAR KITA BERTUKAR KABAR 

DUDUK BERDEBAT MENYATAKAN SETUJU ATAU TIDAK SETUJU 

 

KENAPA KETAKUTAN MENJADI TABIR PIKIRAN ? 

KEKHAWATIRAN TELAH MENCEMARKAN KEHIDUPAN 

KETEGANGAN TELAH MENGGANTI PERGAULAN PIKIRAN YANG MERDEKA 

 

MATAHARI MENYINARI AIRMATA YANG BERDERAI MENJADI API 

REMBULAN MEMBERI MIMPI PADA DENDAM 

GELOMBANG ANGIN MENYINGKAPKAN KELUH KESAH 
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YANG TERONGGOK BAGAI SAMPAH 

KEGAMANGAN 

KECURIGAAN 

KETAKUTAN 

KELESUAN 

 

AKU TULIS PAMPLET INI 

KARENA KAWAN DAN LAWAN ADALAH SAUDARA 

DI DALAM ALAM MASIH ADA CAHAYA 

MATAHARI YANG TENGGELAM DIGANTI REMBULAN 

LALU BESOK PAGI PASTI TERBIT KEMBALI 

DAN DI DALAM AIR LUMPUR KEHIDUPAN 

AKU MELIHAT BAGAI TERKACA : 

TERNYATA KITA, TOH, MANUSIA ! 

 

RENDRA 

( pejambon - jakarta, 27 april 1978 ) 
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Sering kali aku berkata, ketika orang memuji milikku, 

 

bahwa sesungguhnya ini hanya titipan, 

 

bahwa mobilku hanya titipan Nya, 

 

bahwa rumahku hanya titipan Nya, 

 

bahwa hartaku hanya titipan Nya, 

 

bahwa putraku hanya titipan Nya, 

 

tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa Dia menitipkan padaku? 

 

Untuk apa Dia menitipkan ini pada ku? 

 

Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk milik Nya ini? 

 

Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? 

 

Mengapa hatiku justru terasa berat, ketika titipan itu diminta kembali oleh-

Nya ? 

 

Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah 

 

kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka, 

 

 

kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah 

derita. 

 

Ketika aku berdoa, kuminta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku, 

 

aku ingin lebih banyak harta, 

 

ingin lebih banyak mobil, 

 

lebih banyak rumah, 

 

lebih banyak popularitas, 
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dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, 

 

Seolah semua "derita" adalah hukuman bagiku. 

 

Seolah keadilan dan kasih Nya harus berjalan seperti matematika : 

 

aku rajin beribadah, maka selayaknyalah derita menjauh dariku, dan 

 

Nikmat dunia kerap menghampiriku. 

 

Kuperlakukan Dia seolah mitra dagang, dan bukan Kekasih. 

 

Kuminta Dia membalas "perlakuan baikku", dan menolak keputusanNya yang 

tak sesuai keinginanku, 

 

Gusti, padahal tiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk 

beribadah... 

 

"ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja" 

 

 

 

(WS Rendra). 


