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“Selepas rimbun padi, terhempas alun puisi”

Perjumpaan Empat Bulan yang Lalu 
 Empat bulan yang lalu, saya menyelami ingatan masa kecil 
ketika melihat tanah lapang kira-kira lebih dari satu hektar dipenuhi 
padi yang mulai menguning. Seperti melihat gambar yang sering saya 
kumpulkan di pelajaran seni rupa. Sawah, gunung, rumah dan lengkap dengan 
jalan memanjang membelah sawah. Entah apa yang mempengaruhi saya ketika 
kecil tetapi gambar itu masih relevan di buku gambar anak-anak kecil zaman 
sekarang. Saya dapati di buku gambar Nisa (ponakan) dan Dida (warga desa 
Suci). Mereka berdua masih duduk di kelas dua SD. Di buku gambarnya 
garis membentuk gunung dan sawah ditambah beberapa elemen imajinasi 
mereka masing-masing. Mereka berdua hidup di lingkungan yang berbeda. 
Nisa tumbuh dari lingkungan padat penduduk sejak usianya belum satu tahun 
sampai berumur dua tahun dia meninggalkan Ibu kota lalu pindah di sekitar 
kota kecil. Sedangkan Dida tumbuh besar di lingkungan yang sejuk, jauh dari 
keriuhan kota dan dekat dengan pemandangan gunung dan 
sawah. Namun mereka memiliki imajinasi yang sama ketika 
pelajaran kesenian menyuruh mereka menggambar.
 Pada hari itu, saya melihat pemandangan yang nyata tentang 
gunung, sawah dan jalan panjang membelah sawah. Sebenarnya tidak 
hanya sawah dan gunung. Hamparan tanah yang lapang, terasiring sawah di 
bagian tengah ke atas membuat saya dapat melihat kota Jember. Gunung 
kapur di Puger, Pulau Nusa Barong, JSG (Jember Sport Garden), Alun-
alun, dan sebagian wilayah jember bagian timur. Serta kebenaran Jember 
dengan seribu gumuknya. Di bagian utara, saya disuguhi Pegunungan Argopuro.

Perjalanan sebelumnya 
 Perjalanan ini muncul dari rencana kami bertiga meliburkan 
diri di tempat tidur untuk menghabiskan waktu seharian berkunjung ke 
rumah Mas Dodon. Setelah beberapa menit sampai di rumah Mas 
Dodon kami berempat jalan kaki melewati beberapa rumah warga, kali, 
pohon kates puitis(kata Ibnu), dam, menyusuri sawah dan berhenti di gubuk 
tengah sawah. Disuguhi pemandangan yang menyenangkan mengelilingi kami. 
 Semilir angin membuat kami betah bersandar di bawah gubuk. 
Keadaan nyaman membawa beberapa harapan kepada kami berempat. 
Berandai – andai menjadi hal yang asik diperbincangkan. Walaupun tidak 
bercanda, sebuah harapan menggiring kami bertiga merencakan hal yang 
lebih serius dibantu oleh Mas Dodon yang banyak tahu tentang Desa Suci.
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 Pada hari itu obrolan tak lari dari pembahasan Nang Ning Nung 
Puisi #2. Kami bertiga pulang kerumah memelihara rekaman hari itu di
kepala masing-masing.

Cerita Sebelum Perjalanan
 Cerita sebelum perjalanan yang direncanakan adalah milik banyak 
orang yang datang, memberi dukungan dan bersama-sama merealisasikan 
Nang Ning Nung Puisi #1. Cerita itu merekam beberapa waktu di 
Sukma Elang Desa Panduman pada bulan Oktober. Setelah acara 
selesai pastilah terasa kekurangannya. Seringkali saya jumpai rasa 
ketidakpuasan usai acara selesai. Begitupula yang dirasakan dengan Nang 
Ning Nung Puisi #1. Segala evaluasi baik ataupun tidak, tertampung untuk 
bahan materi selanjutnya. Sepertinya menjadi proses bagi orang-orang yang 
terlibat. Ini adalah muara harapan sehingga muncul Nang 
Ning Nung Puisi #2.
 Empat bulan berjalan sangat cepat, melewati kesia-siaan dan 
memadatkan waktu-waktu akhir. Sampai akhirnya berdentum kepastian 
tanggal 2-3 Desember 2017 untuk perayaan Nang Ning Nung Puisi #2 
selepas rimbun padi akan terhempas alun puisi melalui ritual yang dibuat 
sendiri melalui pentas puisi. Beberapa warga juga ikut merayakan dengan 
adanya Totta’an Dhereh, Bermain layang-layang, Pawai Obor, dan Hadrah.

Gambaran Nang Ning Nung Puisi yang kedua
Nang Ning Nung Puisi #2 mengusung tema 
“Selepas rimbun padi terhempas alun puisi”

 Berlatar tempat sisa-sisa musim panen di hamparan sawah yang men 
 gundak dan membujur aspal panjang di tengahnya.
 Nang Ning Nung Puisi #2 akan sedikit bebeda dari edisi perdana karena 
ekspresi puisi yang akan di tampilkan tidak hanya dari bidang musik tetapi 
segala bentuk interdisiplin kesenian  seperti; teaterikal, tari, rupa dsb. Penampil 
dibebaskan untuk berekspresi namun esensi penampilan tidak lepas dari konsep 
acara yaitu puisi. Ekspresi tersebut dapat berangkat dari karya puisi siapa saja 
atau sebuah ekspresi dari perasaan puitis yang pernah dialami oleh penampil.
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DESKRIPSI ACARA

TOTTA’AN DERREH
 Totta’an Derreh ialah peristiwa berkumpulnya berpasang-pasang 
merpati beserta empunya, biasanya masyarakat desa menjadikan peristiwa ini 
sebagai arisan atau silaturahmi dengan bingkisan lomba berhadiah. Di 
tanah lapang ‘umbul’ Karang Kebon, Dusun Gaplek Desa Suci Panti akan 
dilangsungkan Totta’an Derreh dengan melibatkan berpuluh-puluh empunya 
membawa puluhan merpatinya dari rumah untuk kemudian diterbangkan 
bersama-sama. Pertemuan empunya dan puluhan pasang merpati 
yang puitis di tanah lapang yang juga puitis. Kemanapun burung merpati 
itu terbang, mereka akan kembali ke rumah ‘pagupon’ mereka sendiri, 
seperti empunya. Pesan puitisnya ialah, kemanapun kita melangkah 
menjalani kehidupan, kita harus tetap tahu dari mana kita berasal, 
dari mana kita akan memulangkan rindu, sekaligus memulangkan diri.

BERMAIN LAYANG-LAYANG
 Bermain Layang-layang ialah permainan tradisional yang tidak asing lagi 
bagi khalayak manusia. Baik dari anak mungil hingga orang tua. Layang-layang 
yang dimainkan juga beragam, dari warna, bentuk sampai gaya permainannya. 
Ada yang disebut ‘sambitan’, di mana antar layang-layang bermain saling kuat 
benang dan barang siapa putus terlebih dahulu, dialah yang kalah, kemudian 
dilanjutkan dengan kegiatan pengejaran layang-layang putus. Ada pula yang hanya 
ditunjukkan sebagai estetika layang-layang, seperti berbentuk ular, ikan 
dan lain-lain. Kemudian juga ada yang disebut layang-layang suwangan atau 
toancak, di mana pada layang-layang terdapat pita atau tali yang dibentang dan dapat 
menimbulkan bunyi. Bahkan, layang-layang juga dapat diterbangkan pada 
malam hari dengan ditempeli lampu berkelap-kelip. Di tanah lapang ‘umbul’ 
Karang Kebon, Dusun Gaplek Desa Suci Panti akan dilangsungkan Permainan 
layang-layang sebagai kegiatan puitis oleh ragam manusia di tanah desa yang 
puitis. Dari layang-layang, pesan puitisnya ialah, beragam-ragam warna kita tetap 
satu hati, walaupun ada layang-layang yang putus, persaudaraan tidak boleh putus, 
karena dengan layang-layang adalah simbol perdamaian dan kebinekaan itu ada.
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PARADE OBOR DAN HADRAH
 Parade Obor ialah pawai dengan membawa obor yang nanti akan 
dilangsungkan di sepanjang jalan lapang umbul Karang Kebon, Dusun Gaplek 
Desa Suci Panti oleh siswa-siswi MI Nurul Yaqin pimpinan Bapak Farid. 
Parade Obor ini akan dilaksanakan selepas Magrib dengan dilantunkan nada 
sholawat dari Grup Hadrah Cinta Rosul dari Desa Suci yang  juga sekaligus 
untuk memperingati Maulid Nabi. Pada hari yang petang, puluhan obor 
akan menyala menyusuri jalan sembari nada-nada pujian beraroma putis 
berkumandang. Di sini, parade obor dan hadrah menunjukkan bahwa lantunan 
yang mereka tuangkan adalah nada-nada puitis yang perlu untuk direnungkan.

LIVE ART
 Penampilan dari komunitas Penahitam Chapter Jember berupa 
menggambar langsung ketika acara sedang berlangsung. Dalam karyanya 
akan mengekspresikan puisi melalui bidang rupa.
Karya Puisi : Dimas Feliawan
Puisi  : Karena kekurangan….
    Mata yang buram tanpa pejam
    Kalut jadi alasan utama berpikir surut
    Namun jelas bukan gerbang tertutup
    Mendengar ku dapat mencakup
    Kaki kokoh siap melompat,
    Melampaui kejam ancam.

PEMUTARAN FILM
Judul Film : Ji Dullah
Sutradara : Alif Septian

Judul Film : Pegon
Sutradara : Muhammad Rosyid

DESKRIPSI ACARA
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LUMUT
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Bolehkah Aku Membenci Lelaki?
Tentang seorang yang dilukai

UKMK UNIVERSITAS JEMBER
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi : Memulangkan Rindu
Karya   : Ibnu Wicaksono
Memulangkan rindu adalah sebuah perjuangan menuju masa lalu 
yang sangat luar biasa.

UKM MUSIK GUDANG PRODUCTION
& TEATER OKSIGEN
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Abstraknya Cinta
Puisi tentang seseorang yang jatuh cinta tapi tak tahu arti cinta itu 
sendiri.

BARLEAN AJI
Pembacaan Puisi
Judul Puisi  : Apa yang Kau Cari, Bupati dan Doa bekerja  
    Seni Demi Indonesia Jaya
Karya   : Barlean Aji

ISMAMSAURUS
Orang desa yang bersenjatakan gitar akustik dan harmonica 
ketika di panggung. Bernyanyi seperti pengamen jalanan, 
sebut saja Ismamsaurus

KOMPENI
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Sajak Putih
Karya   : Chairil Anwar
Tentang seseorang yang sedang mengagumi cinta. 
Mengungkapkan segala isi hatinya dengan berdoa 
dan terus memohon kepada Tuhan sang mahacinta. 
Dan dalam kehidupannya ia tetap ikhlas menjalani.

PENTAS PUISI
Pertunjukan puisi dengan berbagai ekspresi melalui Pembacaan Puisi, Musik, Teater dan 

Tari. Terdapat 23 Penampilan dan deskripsinya:

DESKRIPSI ACARA
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GHUIRAL DAN VINDRI
Musik Puisi
Menampilkan tiga repertoar dari puisi karya Ibnu Wicaksono. 2 puisi 
diantaranya adalah bagian dari naskah teater Gunglalelalelagung 
dan 1 repertoar merupakan scoring film Sandyakala yang 
berangkat dari puisi berjudul Anak-Anak Senja.

INDAH SENJA
Musikalisasi Puisi
Banyak versi mengenai musikalisasi puisi. Hal tersebut 
tersebab tidak ada aturan baku atau pakem dalam membuat 
sebuah musikalisasi puisi. Yang kami tahu musik adalah jiwa 
kami dan sastra adalah rasa kami. Kami ingin mencoba 
menyampaikan perasaan sang penulis melalui jiwa dan rasa kami 
dengan memadukan seni musik dan seni sastra.

ETALASE
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Harmoni
Karya  : Fathoni Wahyudi
Tentang bumi yang kala itu air masih mengalir lembut, 
suasana damai nan permai. Menopang kehidupan tumbuhan yang 
perlahan menjadikannya sebagai teman meski waktu terus berjalan 
menemui warna-warna baru di bumi.

Teaterikal
Judul Puisi : Suaraku
Karya  : Choiro Ulul A.
Tentang kesulitan seseorang dalam menyuarakan sesuatu, tak ada 
yang mendengar, dunia penuh dengan suara saling menyalahkan, 
dan saat orang itu mencoba tak ada suara yang dihasilkan.

JANTUNG TEATER (JANTER)
Musikalisasi Puisi dan Tari
Judul Puisi : Perempuanku
Karya  : Suwir
Seorang wanita yang sendiri kemudian ditengah gundahnya 
tuhan memberikan lelaki untuk mendampinginya dalam 
percintaan yang mereka alami penuh lika-liku kehidupan 
hingga akhirnya cinta sejati tetap akan bersatu.

GELANGGANG
-

DESKRIPSI ACARA
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ALI GARDY
Judul   : Air dan Frekuensi
Karya   : Ali Gardy
Sebuah upaya pemeliharaan air bersih yang ada di kampung Arjasa 
Kab. Situbondo agar air tersebut tidak dibrand perusahaan besar 
yang membuat air bersih menjadi mahal dan tidak bisa secara 
cuma-cuma lagi dinikmatin oleh semua warga dan para pengendara 
sopir truk yang melintas di areal pantura. Dan besar harapan 
komposisi ini bisa menjadi perenungan bersama tentang 
pentingnya air bersih

Judul  : Anyer Panarukan
Karya   : Ali Gardy
Perjalanan audio tentang kegigihan pejuang kerja rodi. Khususnya 
laki-laki yang tidak berjumpa keluarga serta kekasihnya agar 
mereka selamat dari penyiksaan penjajah.

TANGIMAS
Musik dan Puisi
Judul puisi  : Keluh Langit, Bumi
Karya  : tangimas
Adalah kenangan, raja dari setiap bosan. Adalah bosan, alasan dari 
setiap harapan. Berandai jika rumput adalah pemilik harapan, 
dan kita adalah penyampai pesan harapan.

KURUSETRA
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Anjani
Karya  : Kunang-kunang
Sebuah musikalisasi puisi yang lahir dari buah kerinduan seorang 
sahabat yang lama tidak berjumpa.

Judul Puisi  : Bumi
Karya  : Savira R. Natasya
Sebuah puisi yang bercerita tentang bumi yang semakin tua dan 
semakin habis.

SAMS 13
Instrumental (Electronic Postrock)
Judul  : Silence, In The Morning,dan Dyna
Karya  : Sams
Pesan disini isinya lebih mendasar tentang arti hidup dan mati. 
Sebuah karya baru yang nantinya akan di kemas dalam album ke-2.

DESKRIPSI ACARA
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RESONANSI RUANG
Pertunjukan akustik dengan classic gitar nylon dan strings 
yang dipadu tunes dari elekrik guitar reverb dan delay sebagai 
sentuhan nuansa ambient berbasic vocal soft dan berisi lirik-lirik 
kiasan yang mengandung kritik sosial. Ada beberapa materi 
baru yang disuguhkan adalah sepatu butut tentang kritikan sosial 
di bidang pendidikan dan citraku berisikan lirik perumpamaan 
mengenai fenomena bom bunuh diri. Semua dibawakan dengan 
warna musik folk pop dari petikan gitar akustik David dan sentuhan 
ambient dari Jovan Yudistira.

SIMFONI EMBUN PADI
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Memanggil Namamu
Karya  : Ayu Sutarto
Puisi Memanggil Namamu karya Ayu Sutarto akan di ekspresikan 
dengan ‘musik sebagai media penyampai isi puisi, sebuah upaya 
berhubungan dengan Tuhan.
Personil  : Rega, Gilang, Rama, Puput, Dian, Fani, Ela  
    dan Halim.

MUISI
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Di Beranda ini Angin Tak Kedengaran Lagi
Karya  : Goenawan Mohammad
Sebuah puisi yang dibalut oleh nada suling, kajon, dan gitar 
mengkolaborasikan alat musik seadanya. Dengan nada yang katanya 
syahdu, semoga membuat rindu.

Judul Puisi  : Dibawah Lampu Temaram
Karya  : Sugab
Sebuah puisi yang konon katanya di tulis dengan keresahan akan 
kotanya yang hancur perlahan.

DEWAN KESENIAN KAMPUS
Musikalisasi Puisi dan Pembacaan Puisi
Judul Puisi  : Kutipan Dini Hari
Karya  : Evi Dewi Zakiya
Bercermin dari suasana dini hari di desa yang dipenuhi antusiasme 
masyarakat dalam menyambut geliatnya ragam aktifitas, seakan 
menjelma menjadi cuplikan-cuplikan peristiwa yang rentan 
untuk dirindukan.

DESKRIPSI ACARA
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ANGSA
Musikalisasi Puisi
Judul Puisi  : Dalam Mimpi
Karya  : Risky Prabowo
Tergambar dari dalam sebuah bayangan yang telah bereinkasnasi 
dari fase yang tertelan kenangan, menjadikan sebuah fiksi dari hasil 
ukiran apa adanya.

UKMK UNEJ
TARI LARUNG BEDADUNG
Masa lalu tak pernah berhenti menguakkan cerita. Satu per satu 
muncul berbagaikan fregmen yang membentuk cerita utuh. Dan 
pada suatu ketika, di bawah cericik air mengalir, seorang ibu telah 
ditinggalkan kesucian anaknya. Wagi perawan yang dielu-elukan 
hanyut melarungkan kerinduan pada seorang pangeran. Ah matilah 
seorang Roro Mangle, dalam megahnya aliran sungai bedadung, 
disebabkan angkuhnya masa lalu yang meriwayatkan batas adalah 
tetap batas yang tak akan pernah menjadi satu asas.
 

DESKRIPSI ACARA
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 Sastra adalah kehidupan yang selalu menjadi acuan dalam mengolahrasa dan 
karsa. Tidak dapat dipungkiri sebuah rasa dan karsa (cipta dari budaya) akan selalu 
melekat pada sebuah perasaan yang selalu dekat dengan manusia.
 Sastra adalah refleksi dari sebuah kehidupan, rasa, dan karsa manusia. 
Ia hadir sebagai wadah dari luapan ekspresi yang dirasakan manusia. Hal ini dapat dilihat 
dari banyak ragam puisi dan prosa yang menggambarkan kehidupan sosial dalam 
masyarakat. Seringkali sastra juga menjadi media untuk mengungkapkan perasaan 
sentimen seperti sebuah perasaan cinta dan sejenisnya.
 Menurut pandangan Sumardjo dan Suami, yang memiliki definisi sastra 
salah satunya bahwa sastra adalah semua buku yang memuat perasaan kemanusiaan 
yang benar dan kebenaran moral dengan sentuhan kesucian, keluasaan pandang 
dan bentuk mempesona. Tapi perlu di garis bawahi, bahwa sebuah sastra itu 
bebas ia tidak selalu mengacu pada satu sudut pandang ataupun pada para 
ahli. Karena itu kebebasan dalam berfikir sastra itu adalah pemikiran kalian 
sendiri mengenai memaknai sebuah kehidupan.
 Sastra adalah pengamatan paling nyata yang bisa dikatakan sebagai 
“empu” kehidupan. Sastra tidak akan pernah lahir dari orang-orangyang tidak 
dekat dengan kehidupan, mereka yang hadir dari hati yang penuh cinta, yang 
peduli dan mereka selalu memberikan pengataman darisudut pandang yang berbeda 
dalam artian selalu memberikan pengertian-pengertian secara ilmu, 
pengalaman, dan juga agama.
 Seseorang tidak akan pernah bisa merasakan hal-hal jauh dari apa 
yang ada di sekitar, kecuali mereka mau menjadi dirinya dan memahami kadar 
potensinya. Sastra adalah cinta, dan cinta adalah sastra, dari kedua itulah 
pemahaman tidak dapat dipisahkahkan apalagi dibedakan, yang selalu dijadikan 
alasan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, dan juga selalu dijadikan 
panduan bagaimana jalannya cinta itu hadir dan mengalir sebagai air yang 
tak penah bisa berhenti meskipun banyak celah di jalan alirannya, air selalu 
mengisi celah celah itu seperti; minuman anggur yang menjadi perindu dikala 
malam dan dingin tiba. Yang sesekali orang  merengguknya untuk menikmati 
malam sepinya. 
 Sastra menjadi keasyikan tersendiri ketika membahas perasaan cinta 
dari individu satu ke individu lain, yang terkadang mereka melupakan bahwa bukan 
sekedar itu sebuah cinta terjalin dengan mudah ada SangMaha Cinta yang ikut campur 
di dalam cinta itu sendiri. Ada banyak keindahan di dalam sastra yang membuat

Entitas Sastra
Terhadap Kehidupan dan Cinta
Oleh Neeya Johnny (Komunitas Lingkar Sastra Unisma)
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sebagaian besar manusia tidak lepas darinya. Semacam daya tarik karena di dalamnya 
juga menggambarkan pergolakan perasaan. Diksi di dalamnya juga terkadang 
lepas dari tata bahasa namun mampu mengantarkan makna pada pembacanya.
 Berbicara cinta berbicara kembali mengenai rasa dan karsa, yang akan 
selalu menjadi candu bagi perindu. Seperti yang disampaikandi puisi Rumi 
pada buku Maulana Rumi “Rubaiyat” senandung cinta yang diterjemahkan 
oleh: Kuswaidi Syafi’ie (34).

 “ Kau tak melihat mereka yang hina di 
 atas debu. Kau tak melihat
 Para penghuni Jahanam dari jauh. Lalu kenapa 
 kau mengaku menggenggam cinta
 para kekasih? Cinta macam apa yang dimiliki
 Para cerdik pandai?”

Nah, pembahasan cinta tidak hanya pada puisi-puisi Rumi tapi seorang Khalil 
Gibran pun mengungkapkan pada kasih cintanya di puisi yang terdapat 
pada buku The Brokenn Wings ;

 “ADALAH KELIRU mengira cinta berasal dari
 lamanya persahabatan dan gigihnya masa
 pendekatan. Cinta adalah hasil dari kekuatan tarik-
 menarik spiritual, dan seandainya tidak terjadi
 pada saat itu juga, maka ia tidak akan tercipta
 selama bertahun-tahun atau bahkan bergenerasi
 kemudian.

 Banyak makna dari arti sebuah pemilihan cinta di puisi Rumi dan 
juga Khalil. Sudut pandang yang menjadikan manusia dapat memberikan 
efek berbeda terhadap sebuah rasa cinta manusia. Setiap manusia berhak 
melakukan sesuatu atas nama cinta, dengan berbagai sudut pandang cinta 
yang dangkal atau Cinta yang dalam. Potensi manusia inilah yang bisa 
dijadikan panduan sebagai sastra yang berhak memberikan sesuatu yangsangat 
berpengaruh dari kehidupan manusia satu ke manusia yang lain. Begitulah 
memandang kehidupan tidak pada satu cinta yang berlandasakan horizontal tetapi 
juga memikirkan bagaimana cinta hadir sebagai vertikal yang dibutuhkan manusia 
sebagai dasar kemudian pandu jiwa yang lapang.
 Semisal contoh pada sudut pandang mengenai “kupu-kupu malam”
tidak akan pernah hadir hewan seindah kupu-kupu di malam yang sunyi. 
Hanya hewan yang punya nyali hadir di kehidupan malam. Begitu juga dengan 
“kupu-kupu malam” yang selalu dijadikan bahwa itu adalah perempuan pekerja 
dengan melayani laki laki yang sedang membutuhkan teman atau selebihnya. 
Pendapat saya “semalam malamnya wanita malam dia tidak pernah gelap. Ia se-
lalu memiliki keterangan sendiri seperti lampu dop kuning dalam jiwanya 
yang menjadikan ia menentukan harap pada-Nya”.
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 Karena inilah sastra hadir untuk kehidupan. Setiap manusia dihadirkan 
dengan alat indera yang lengkap meski terkadang kita juga masih memiliki 
banyak teman yang berbeda itu guna menjadikan kita untuk memandang 
manusia dengan berbagai sudut pandang. Kita yang sempurna memiliki 
banyak kesempatan untuk memandang dengan kedua mata bukan dengan satu 
mata, yang berlandaskan cinta pada segitiga. []
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 Bagi siapapun yang menekuni seni membatasi bunyi ini, pasti akrab dengan 
istilah yang satu ini; Harmoni. Ia adalah sebuah ketersambungan, sebuah sinkronisasi, 
sebuah jalinan, dan hubungan antar unsur musik atau apalah yang tepat untuk men-
jelaskannya. Namun, pokok inilah yang kemudian membentuk suatu perspektif 
di mana sebuah karya musik itu bisa dinikmati. Dalam bahasa sederhana biasanya 
disebut dengan tidak fals, jika fals, maka pasti ada satu yang tidak harmoni.
 Lalu, bagaimana jika seni pembatasan bunyi ini bukan sekadar bersuara 
melalui instrumen atau alat yang mengeluarkan bunyi? Bagaimana jika seni pembatasan 
bunyi ini dikenakan kepada suara atau isi pikiran dan hati seseorang yang telah terpatrih 
dalam suatu buku antologi misalnya? Sebuah puisi! Harmoni dalam hal ini 
bukan hanya soal fals dan tidak fals, tapi lebih dari itu.
 Puisi memang tak bersuara dalam secarik kertas. Sekilas puisi mungkin hanya 
sebuah kumpulan aksara yang disusun hingga tersampaikan dan terwakilkanlah 
”unek-unek” penulisnya. Namun, dalam hal ini, sebenarnya puisi adalah lagu 
diciptakan oleh seseorang yang tak bisa bernyanyi. Maka, tugas utama memusikalisasi 
puisi adalah kembali membuatnya menjadi lagu.
 Dalam karya yang kemudian disebut sebagai karya musikalisasi puisi ini, 
harmoni terjadi antara bunyi yang instrumentil—dalam hal ini pita suara juga dapat 
disebut sebagai instrumen musik—dan apa yang dibunyikan (puisi). Jembatan 
untuk mencapainya bisa macam-macam, bisa merefleksi, menginterpretasi, 
bahkan berkontemplasi terhadap isi dan makna puisi itu. Kemudian menentukan 
suasana yang terjalin dalam makna itu, lalu mencoba mencari nada dan komposisi 
yang pas dan sesuai. Maka, hasil akhir dari semua proses itu adalah sebuah 
bunyi-bunyian yang diatur menurut linimasa tertentu—sebuah lagu!
 Mengawinkan antara musik dan puisi dalam pengalaman kami pada 
awalnya terjadi secara spontan, tak ada proses yang berarti, hanya memikirkan 
nada dan progresi yang “enak” di dengar. Kami melupakan suara atau “makna” 
yang sudah lebih dulu ada dalam puisi. Kami sibuk mempelajari genre musik ter-
tentu dan teknik untuk memainkannya. Kami benar-benar sibuk, sibuk benar, 
sampai suatu hari kami sadari kesalahan itu. Pertemuan awal kami dengan 
karya musikalisasi puisi adalah pada musikalisasi puisi karya Sapardi 
Djoko Damono berjudul “Sajak Kecil Tentang Cinta” oleh Ari dan Reda.  

MENGGELUTI NADA 
MAYOR DALAM PUISI 

DAN SEMESTA
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 Suara falsen melengking dalam komposisi itu pada awalnya kami kagu-
mi sebagai teknik bernyanyi yang luar biasa. Namun, kami tambah kagum 
lagi ketika tahu bahwa yang mereka berdua jeritkan adalah sebuah puisi.
 Setelah memutuskan untuk lebih banyak berkarya dengan memusikkan 
puisi, kami mencari referensi sebagai “kiblat” awal. Kemudian oleh dosen 
pengampu matakuliah Pembinaan Majalah Sekolah waktu itu, yakni Bapak 
Siswanto, kami disuguhi karya teman-teman Jaringan Anak Bahasa (JAB) Yo-
gyakarta. Lagu “Kekasih” karya JAB sangat menginspirasi kami waktu 
itu. Arah kiblat kami tak berubah sampai datanglah “Sang Pencerah” 
yang bernama, Ali Gardy. Seniman multitalent itu kemudian memprotes 
musik kami yang bernuansa minor. Ia mengatakan bahwa musik puisi 
tak harus minor. Suasana bisa juga dibentuk dengan nada mayor.

 Menurut Mas Ali—sapaan akrab kami waktu itu, nada minor 
menimbulkan kesan tak lengkap alias minder saat memulai. Konkretnya 
adalah nada awal yang keluar cenderung fade-in, seolah ragu-ragu. Namun, 
penjelasan dari “suhu” kami itu mentak dalam praktik kami menggarap 
musik puisi. Saya, yang kebetulan menjadi peletak batu pertama dalam peng-
garapan lagu “Kereta Senja” menyadari bahwa meskipun sudah memulai 
dengan nada mayor—dalam lagu ini adalah E Mayor—tembakan nada awal 
lagu masih ragu-ragu dan cenderung fade-in. Hal itulah yang kemudian 
dikritik oleh sang penulis sajak “Kereta Senja”, Bapak Siswanto.
 Berangkat dari kritik tersebut, kami mulai mencari nada yang berani, yang 
benar-benar lantang seperti sebuah ledakan. Tetap dalam nuansa nada mayor, kami—
saya khususnya—akhirnya sering berkutat dengan kunci A Mayor. Entah karena 
epigon terhadap enaknya lagu “Untuk Perempuan yang Sedang dalam Pelukan”
punya Payung Teduh, atau karena suatu waktu kami mendengar 
bahwa A Mayor adalah nada dari peristiwa big bang, atau karena vokalis 
kami (@kang_imrun) yang cocok  dengan kunci nada itu, yang pasti karya 
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kami berikutnya lebih sering menggunakan kunci itu. Maka, setelah berproses 
selama beberapa waktu yang cukup lama, muncullah karya kami berikutnya, yaitu 
“Pada Suatu Hari Nanti”-nya Sapardi Djoko Damono.
 Sebagai grup yang memutuskan berkarya dengan menggeluti puisi, 
pengetahuan tentang sastra dan musik adalah suatu kebutuhan wajib 
bagi kami. Kami sadar bahwa karya kami belum dapat disandingkan 
dengan karya suhu-suhu dan master-master dalam bidang musik dan ke-
susastraan. Namun, kami bertekad untuk terus menggeluti puisi, 
sastra, nada mayor, dan semesta. Semoga kami bisa terus berkarya. 
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 Luas, satu komentar yang tepat untuk seni. Tidak ada batasan yang benar-benar 
mampu membatasi ruang lingkup seni yang seolah-olah tak berujung atau memang 
sebuah fakta tak berujung. Seni mampu mempermainkan waktu, memutar kembali 
bahkan pergi jauh melampaui masa yang sedang kita jalani. Mungkin sangat jarang 
pula kita sadari bahwa seni mampu mengubah potensi menjadi gerak. Tak jarang 
dari karya-karya seni baik itu musik, puisi, rupa, gerak, peran dan sebagainya secara 
langsung ataupun tidak langsung dapat sangat efektif mempengaruhi seseorang untuk 
melakukan tindakan sesuai apa yang tertangkap dari dalam karya karya tersebut.
 Dari ruang lingkup suara, seni banyak dikenal dengan istilah “musik”. Gelombang 
tak kasat mata yang mampu dikonsumsi oleh indera pendengaran dan dilempar masuk 
kedalam organ “pangroso” yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pikiran dan gerak 
manusia. Sehingga terjadilah proses dinamika unik dari emosi manusia. Terkadang menjadi 
sebuah mood booster dan tidak jarang juga menjadi pendukung kegalauan.
 Musik dapat tercipta dari sumber ide apapun, baik dari yang berwujud maupun 
yang tidak berwujud. Sebuah contoh dari kisah seorang tokoh sufistis Andalusia yang 
bernama Ibn al Farabi, di tengah malam Farabi memperhatikan gugusan bintang 
di atas langit, kemudian ia mendengar nada nada yang keluar dari gugusan bintang 
bintang yang ia saksikan, yang pada akhirnya menjadi sebuah karya seni musik yang 
indah. Dari sepenggal contoh kisah di atas, ini merupakan sebuah keunikan dari 
seni musik yang mampu menyuarakan obyek yang ditangkap oleh indera penglihat.
 Sebuah pengalaman subyektif yang hampir serupa, yang ternyata wajah dari 
setiap orang memiliki jenis nada yang berbeda beda. Ada yang memiliki wajah 
bernada mayor dan ada juga yang berwajah minor. Sampai pada pengelompokan 
yang lebih khusus seperti minor7, mayor9, dll. Artinya, setiap kali melihat 
wajah seseorang maka pada saat itu pula dapat tercipta karya seni musik sesuai 
dengan wajah yang dilihat. Entah ini bisa disebut apa, pada intinya ini adalah 
perwujudan karya dari sumber ide yang berbeda ruang lingkup.
 Tidak bisa dipungkiri bahwa memang musik sudah secara otomatis 
melekat pada keseharian kita. Mulai dari berbicara, bernafas, menangis, berteriak, 
memuji, nemaki, dll itu semua adalah musik musik alami yang amat jarang 
disadari oleh kita semua. Musik dapat merasuk ke dalam dimensi apapun. Mampu 
menggambarkan segala sesuatu yang tak tergambar. Musik sebagai penegas 
pesan dari tiap tiap bait puisi. Musik Menyuarakan Dimensi tanpa batas.
 Dari sekelumit tulisan yang jauh dari sempurna ini, semoga kita 
semua dapat menyadari baik dari pikiran maupun intuisi bahwa kita “manusia” 
adalah pelaku seni aktif yang seyogyanya wajib menciptakan sebuah 
karya karya yang baik dan bijak untuk keharmonisan semesta raya. []

  -Rahayu-

Menyuarakan Dimensi Tanpa Batas
Oleh Jovan Yudhistira
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DALAM 
DIALEKTIKA 
METAFORIS

MASYARAKAT 
AGRARIS

 Padi  merupakan  makanan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia,  terutama  
bagi  masyarakat agraris  tempat  sawah  dirawat  dengan begitu  khusus.  Masyarakat  Jawa  
pada umumnya,  bahkan  menempatkan  padi dengan begitu tinggi “derajatnya”. Hal ini
bisa dilihat  dari bagaimana mereka memperlakukan padi, tidak hanya ketika sudah 
menjadi beras kemudian ditanak menjadi nasi sebagai bahan pangan, namun sejak awal 
ketika proses penanaman sampai pemanenan dilakukan. Bagi sebagian masyarakat 
yang percaya akan tingginya nilai padi, ritus penanaman dan pemanenannya tak jarang 
diiringi upacara tradisi-tradisi tertentu. Sama halnya di Jawa, beberapa daerah lain 
yang juga menjunjung padi sebagai tanaman khusus dapat dijumpai di daerah-daerah 
lain, seperti di Aceh, Bali, Kalimantan, Madura, Sumatera, dan Bangka-Belitung.
 Keberadaan tanaman padi di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada 
umumnya, banyak diperdebatkan sebagai tanaman yang didatangkan dari luar kawasan 
oleh para pengelana, pedagang, dan pelancong, khususnya dari India yang memang 
sudah sejak lampau bersinggungan dengan Nusantara. Menurut Denys Lombard² 

Oleh Iqbal H. Saputra
Kelompok Belajar Sastra Jejak Imaji
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meskipun keberadaan padi di Asia Tenggara banyak diperdebatkan atas 
keterkaitannya dengan India, budidaya padi bukan sumbangan dari Indianisasi. 
Raja-raja di kerajaan-kerajaan kuno Nusantara telah banyak yang menjadikan 
padi sebagai bahan baku pangan penting bagi rakyatnya.
 Pengolahan padi secara khususpun tercatat dalam beberapa kitab, seperti 
sastra maupun kitab adat kerajaan. Sebagai contoh, dalam sebuah kitab adat yang 
diperkirakan dari masa Mojopahit³, tercatat aturan tentang pemberian sanksi dan denda 
kepada siapa saja yang membiarkan sawah terbengkalai, sesuai dengan harga beras 
yang dihasilkan seluas tanah tersebut. Bahkan secara khusus, Lombard memaparkan 
bagaimana kekuasaan raja dan pengaturan persawahan abad Abad ke-11 –Abad ke-15⁴.
 Fakta historis di atas hanya sebagian kecil untuk menegaskan bagaimana 
dialektika antara aktivitas kebudayaan dan padi di Indonesia sudah sejak lama terjalin. 
Wujud nyata atas kenyataan tersebut, ada yang berbentuk sastra, musik, dan tari. 
Hubungan itu merupakan dampak dari laku kreatif yang dihasilkan masyarakat, baik 
melalui pemikiran individu maupun kelompok. Menyebut beberapa, ada yang berupa 
prosa, puisi, music dan tari tradisi. Umumnya, wujud kebudayaan tersebut Merupakan 
representasi dari dimensi masyarakat kebudayaan itu lahir. Perbedaan perlakuan terhadap 
persinggungan antara masyarakat dari daerah dengan padi hanya diperjelas oleh 
penggunaan bahasa, warna musik, maupun gerak tarian dari tiap kebudayaan. Secara 
khusus, tujuan dasar dari persinggungan tersebut memiliki kemiripan yang 
sulit dibedakan.
 Wujud bahasa yang teraktualisasikan dalam bentuk puisi dan prosa dari tiap-
tiap kebudayaan, tidak jarang menggunakan nama ‘Sri’ sebagai representasi dari 
kebutuhan utama bagi masyarakat agraris. Kajian yang dilakukan Suyami terhadap 
“Nilai Budaya Naskah Kuna Cariyos Dewi Sri”,menyebutkan kalau dalam khasanah 
sastra Jawa, cerita mitos tentang padi selalu dikaitkan dengan Dewi Sri. Selain 
termuat dalam serat “Cariyos Dewi Sri”, cerita tentangpadi juga dapat dijumpai 
dalam beberapa versi. Versi pertama dapat dijumpai dalam “Serat Manik maya”, 
“Serat Pustakawaja Budharaka”, “Serat Sejarah Ageng Nungsa Jewi”, dan “Serat 
Sejarah wiwit Nabi Adam lan Babu Kawa Tumuruning Ngarcapada”. Kemudian versi 
kedua dapat ditemui dalam “Serat Tantu Panggelaran”, dan versi ketiga dapat ditemui 
dalam sastra lisan “Asal Mula Adanya Padi” yang berkembang di daerah Banyumasan⁵.
 Secara umum, masyarakat pulau Jawa mengenal nama Dewi Sri atau 
Dewi Shri (Jawa), Nyai Pohaci Sanghyang Asri (Sunda), sebagai dewi pertanian, 
dewi padi dan sawah. Masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali mengenal dan 
mempercayai nama ini sebagai dewi kesuburan sejak zaman kuno. Sejak masa 
pra- Hindu dan pra-Islam di pulau Jawa, ( ada yang menyebutkan sejak masa 
kerajaan-kerajaan kuno di Pulau Jawa: Majapahit dan Pajajaran),nama Dewi Sri sudah 
dimuliakan dan dipuja. Selain itu, nama Sri juga melekat sebagai kata sandang nama 
seseorang atau gelar untuk merujuk pada sesuatu yang dianggap terhormat, seperti Sri 
Paduka Raja dan Sri Ratu, yang banyak kita temukan dalam catatan sejarah Melayu.
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 Jika kita menelisik puisi dan prosa yang ada di Indonesia, baik yang berupa 
puisi-prosa lama maupun puisi-prosa baru, nama Sri juga muncul begitu 
seringnya. Wujud puisi lama yang menggunakan padi sebagai objek imajinya dapat 
kita temukan dalam karya seperti pantun, syair, tembang atau macapat, juga puisi-
puisi modern. Sedangkan dalam wujud prosa lama, nama Sri juga banyak 
muncul dalam hikayat, dongeng, kisah, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam 
prosa baru, seperti cerpen dan novel, nama Sri (sebagai tokoh) kerap muncul 
sebagai representasi kebaikan yang dimanfaatkan pengarang untuk meminjam 
hal ikhwal yang berkaitan dengan “kekuatan” Sri dalam arti keseluruhannya.
 Masyarakat Melayu juga menggunakan diksi padi sebagai metafora dalam 
pantun, syair, dan beberapa karya sastra lainnya. Bahkan sebagian karya sastra Melayu 
meminjam diksi alam, seperti sawah padi, gunung-gunung, bukit bakau, lembah, 
dan lain sebagainya untuk melukiskan alam perasaan, pikiran, perbuatan, dan tabiat 
orang-orang Melayu⁶. Penggunaan diksi padi juga bias ditemukan dalam karya sastra 
lisan Minangkabau, seperti dalam pantun Basiang Padi Dimulai. Pantun ini akan 
dilantunkan ketika para ibu-ibu sampai di sawah, dan masih di pematang, maka pantun 
akan dilantunkan untuk menjadi petanda memulainya aktivitas⁷. Beberapa contoh ini 
merupakan pembuktian bahwa padi direspon begitu masif dalam sastra di daerah-daerah.
 Begitu pula dalam wujud kebudayaan music dan tari tradisi, kedudukan 
padi (Sri) dalam lingkup yang lebih luas, telah banyak menginspirasi penari dan 
pemusik tiap-tiap daerah, terutama masyarakat yang agraris. Masyarakat pulau 
Jawa menciptakan music dan tari yang kekuatannya memanfaatkan aktivitas yang
melingkupi padi tersebut. Sebagai contoh, Gejog Lesung yang bias ditemui dihampir 
daerah-daerah di Jawa Tengah, merupakan aktivitas budaya yang terinspirasi dari 
panen padi. Sebelum adanya penggunaan alat-alat bertenaga mesin, masyarakat agraris 
memanfaatkan lesung dan alu untuk memisahkan padi dar tangkai, atau beras
dari cangkang. Konon, aktivitas ini yang kemudian menginspirasi mereka dalam 
menciptakan aktivitas budaya dari bunyi-bunyian ketika lesung dan alu bersentuhan, 
dengan ditambah syair atau tembang yang dilantunkan, juga disertai dengan gerakan-
gerakan tarian sebagai bentuk syukur atas suburnya sawah atau panen yang melimpah.
 Kesenian serupa Gejog Lesung juga terdapat dalam kelompok masyarakat 
agraris di Pulau Belitong. Masyarakat Melayu Belitong biasa menyebut kesenian ini 
dengan sebutan Lesong Panjang atau Lesong Batang. Pada dasarnya, latar belakang 
yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Belitong dalam aktivitas Lesong Panjang atau 
Lesong Batang, tidak jauh berbeda dengan yang melatari aktivitas Gejog Lesung di 
Jawa. Acara Lesong Panjang atau Lesong Batang kerap muncul ketika masa panen raya 
padi, yang biasa disebut masyarakat Melayu Belitong sebagai kegiatan Maras Taun.
 Pemaparan singkat ini merupakan sedikit fakta dari sekian banyak 
hamparan fakta yang melingkupi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap 
padi. Hal di atas hanya latar singkat yang menegaskan bahwa padi menjadi bagian 
tak terpisahkan, tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi merasuk ke dalam tatanan 
hidup masyarakat yang lebih luas. Atas latar belakang singkat yang  terpapar
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di atas, kita bias menyimak bagaimana padi begitu akrab dengan masyarakat Indonesia.
Bahkan dalam kerangka modern, kedudukan padi terus direproduksi sebagai sesuatu 
yang tinggi nilainya. Termasuk tulisan sederhana ini, ikut andil dalam mengekalkan 
mitos yang melingkupi padi yang sudah sejak lampau berkarib dengan masyarakat 
Indonesia. Begitu juga dengan acara Nang-Ning-Nung yang diinisiasi kawan-kawan 
mahasiswa UNEJ, turut andil dalam menegaskan bahwa padi memang saudara karib 
manusia Indonesia pada umumnya, yang terus diproduksi dan direproduksi.Tabik!
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PUDARNYA WARNA PELANGI-PELANGI
Oleh Ne Kurnia

Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

 Krisis merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan lagu anak-anak 
saat ini. Berbeda dengan satu dekade lalu, saat ini nyaris tidak ada lagu-lagu baru 
yang diciptakan dan diperuntukkan untuk anak-anak. Krisis lagu anak-anak bisa 
dibilang persoalan serius. Beberapa waktu lalu terjadi kehebohan beredarnya 
lagu berjudul Lelaki Kerdus di media sosial. Pasalnya, lagu dengan konten lirik 
dewasa itu dinyanyikan anak-anak. Akibatnya banyak pihak bereaksi atas kejadian itu, 
termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI). Hal itu hanya satu contoh 
kasus dari banyaknya kasus mengenai lagu dewasa yang dinyanyikan anak-anak. 
Bukankah hal itu merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian dari 
semua kalangan, tidak hanya menjadi urusan KPI. Orang tua, lingkungan, penggiat 
musik, hingga pemerintah harus berperan aktif dalam krisis lagu anak-anak ini.
 Kondisi memprihatinkan pada anak-anak ini karena di era kini mereka banyak 
dicekoki dengan lagu-lagu orang dewasa. Hal itu akan berdampak pada psikologi 
anak tersebut ketika dewasa, mereka memiliki tingkah kekanak-kanakan. Dampak 
yang ditimbulkan tak hanya itu karena tak bisa kita pungkiri sebagian besar lagu-lagu 
dewasa saat ini berisi mengenai hubungan pacaran, perselingkuhan, dan banyak masalah 
percintaan lainnya. Kata cium, peluk, hamil duluan, dan kata vulgar lainnya masih belum 
dimengerti maknanya oleh anak dan bisa berdampak buruk bagi psikologisnya serta 
berdampak bagi moralnya di kemudian hari. Pasalnya, lirik lagu yang mereka cerna bisa 
secara permanen membentuk pemahaman mengenai kehidupan. Dampak jangka panjang 
ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua, guru, dan masyarakat.
 Dalam hasil penelitian yang diterbitkan dalam “Springer’s Journal Sexuality 
and Culture”, disebutkan bahwa lagu dewasa yang berisi tema seksual akan 
memengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya. Usia anak-anak atau balita 
merupakan usia terbaik untuk menyerap informasi. Jika terpapar kata-kata kasar 
atau tidak senonoh, maka itu akan melekat dalam benaknya. Lirik pada lagu 
dewasa bisa dengan mudah terserap oleh otak dan dianggap sebagai pengetahuan. 
Selain itu, menurut Prof. Tjut Nyak Deviana Daudsjah A.Mus.D terlalu sering 
mendengarkan lagu-lagu dewasa dapat berdampak buruk bagi anak-anak, yaitu mental 
dan perkembangan yang kurang sehat pada anak tersebut, dan pita suaranya 
akan bermasalah.
 Kita mungkin ingat dengan ‘Nyamuk Nakal’-nya Enno Lerian, ‘Bolo-
Bolo’-nya Tina Toon, atau soundtrack film ‘Petualangan Sherina’-nya Sherina Munaf 
dan ‘Diobok-Obok’-nya Joshua Suherman. Belum lagi nama-nama lain yang mun-
gkin hanya numpang lewat, karena memang booming lagu anak-anak ketika 
itu luar biasa. Nama Papa T. Bob menjadi salah satu pencipta laris yang banyak 
diburu orangtua untuk mengorbtikan anaknya. Tentu saja diluar nama-nama 
legendaris seperti Ibu Soed, atau AT Mahmud dan Bu Kasur atau Pak Kasur.
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 Kelangkaan lagu anak-anak merupakan bagian dari rendahnya minat dunia 
bisnis permusikan untuk mengembangkan lagu anak. Musik seperti halnya industri 
bisnis, jika tidak menguntungkan maka tidak akan dijalankan. Jika ditilik lagi 
permasalahan kurang minatnya industri musik mengembangkan lagu anak-anak 
sebenarnya Indonesia saat ini bukannya tidak memiliki lagu khusus anak-anak. 
Sebab, banyak sekali pencipta lagu seperti AT Mahmud, Pak Kasur, Ibu Sud, 
Papa T. Bob, atau siapa pun itu yang menciptakan lagu khusus bagi perkembangan 
seorang anak. Hal yang kurang adalah kemauan masyarakat untuk mempopulerkan.
 Orang tua merupakan sumber pertama yang memiliki pengaruh langsung 
kepada anak-anak. Jika saja dari lingkungan keluarga dapat mempopulerkan lagu anak-
anak kepada anak-anak mereka maka industri musik akan memiliki giat kembali untuk 
memproduksi lagu baru bagi anak-anak. Krisis lagu ini perlahan akan mulai hilang.
 Hal-hal yang dapat diterapkan oleh orang tua di rumah untuk 
melindungi si kecil dari pengaruh buruk lagu dewasa.
1.  Selektif memilih dan menyediakan lagu untuk didengar anak
Memilihkan lagu untuk diperdengarkan kepada anak sangatlah penting. Karena tak 
semua lagu ternyata baik untuk anak. Biasakan memutarkan lagu anak-
anak, lagu-lagu kebangsaan, atau lagu-lagu menginspirasi bagi anak-anak.
2.  Diskusikan konten lagu bersama anak
Ketika anak ketahuan mendengar lagu dewasa yang mengandung makna yang tidak 
baik, jangan langsung menyalahkan dan melarang mereka mendengarkan lagu tersebut. 
Sebaliknya, ajarkan mereka bahwa lagu itu tidak baik untuk anak-anak. Berikan pengertian 
tentang makna lagu itu dan beberkan akibat yang disebabkan jika mendengarkan 
lagu tersebut berulang kali. Jika anak ternyata bersikeras ingin mendengar lagu, 
yakinkan dia bahwa lagu-lagu lain jauh lebih baik dan tak kalah indah dari lagu tersebut.
3.  Jalin komunikasi yang baik dengan guru
Saat berada di sekolah, penting bagi orangtua untuk menjalin hubungan yang 
baik dengan guru-guru yang menangani anak. Pantau setiap perkembangan 
anak dari mereka. Tanyakan bagaimana dia di sekolah, lagu-lagu apa yang 
biasanya dinyanyikan bersama teman-teman saat mereka bermain.
4.  Bernyanyi bersama anak dengan membuat peragaan
Ada banyak lagu anak-anak yang bisa dilengkapi dengan tarian atau gerakan tertentu. 
Lakukan ini setiap kali anak ingin menyanyi karena dengan gerakan anak-anak akan lebih 
tertarik mendengarkan lagu. Anak-anak yang saat ini justru lebih akrab dengan lagu-lagu 
dewasa justru telah mencuri perhatian sejumlah mantan penyanyi cilik Indonesia, salah 
satunya Joshua Suherman. Mereka mengaku prihatin setelah seorang anak di bawah umur 
menyanyikan lagu sebuah lagu berjudulLelaki Kardus yang dinilai sangat tidak baik. Jadi, 
peran orangtua sangat besar dalam hal ini.Hal kecil dapat berdampak besar bagi anak-
anak kita kelak. Generasi dengan akhlak, moral, dan perilaku santun dapat diciptakan 
dari lingkungan rumah yang kemudian dapat meluas. Andai saja semua memiliki 
kepedulian terhadap krisis lagu anak maka tak perlulah lagi kita khawatir lagu Balonku 
akan pecah pesonanya atau warna Pelangi-pelangi tetap menjadi favorit bagi anak-anak.
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 Puisi sekarang berbeda dengan puisi terdahulu. Perkembangannya seiring 
teknologi dan media sosial yang menguasai kehidupan para penikmatnya. Puisi dulu 
sarat akan makna yang mendalam dan kontemplasi jiwa. Sangat matang. Sehingga 
bisa dijiwai dan diekspresikan dalam aneka wajah. Salah satunya perwajahan 
puisi dapat dinikmati melalui teatrikal puisi. Sandiwara yang diiringi dengan
membaca naskah puisi di atas panggung ini menjadi seni yang diminati oleh banyak 
orang. Karya puisi yang dipentaskan dan diperankan biasanya mengedepankan 
estetika puitik. Tata panggung dan teknik bloking sebisa mungkin menerjemahkan 
makna puisi ke dalam tampilan lakon yang artistik. Sehingga sekalipun syairnya singkat 
dan sederhana namun tetap dapat memberikan ruang imaji kepada penikmatnya, 
memberikan energi yang dapat dirasa oleh benak penyanjungnya.
 Namun jika ditelaah, puisi-puisi yang dibacakan dan dipentaskan kebanyakan 
adalah puisi-puisi dari penyair-penyair yang sudah mumpuni di bidangnya. Bukan dari 
‘penulis’ puisi yang karbitan hasil media sosial. Kenapa? Seperti yang kita tahu, kini 
bermunculan fenomena instan. tak terkecuali dalam puisi. proses penciptaan puisi yang 
haus akan apresiasi maya di dunia maya. Orang-orang terutama kawula muda berlomba 
meraih popularitas melalui sosial media mencantumkan kutipan kutipan puitis 
atau bahkan syair syair puisi. Namun tak jarang isi yang terkandung di dalamnya hanya 
curahan hati belaka, berkutat pada cinta dan perasaan sebelah tangan. Andaikata pun 
mereka mencipta seringkali terlalu mudah, tanpa pemaknaan dan perenungan yang 
mendalam. Puisi yang demikian menjadi kehilangan unsur estetiknya dan tak ada tantangan 
yang berarti untuk menerjemahkannya ke dalam lakon panggung. Keelokan 
yang dinanti dari sebuah kontemplasi yang mendalam menjadi hilang makna.
 Hal baiknya adalah puisi semakin melebar, tak terkungkung dalam ‘hak milik’ 
atau dogma dan pakem. Ia dimiliki oleh segala bangsa, segala umur, segala profesi. Mereka 
mulai mencintai puisi secara sederhana, ingin mencium aroma puisi yang semerbak namun 
sayang mereka mencampurnya terlalu banyak. Hingga kombinasinya seringkali tak pas. 
tak jarang kesan ingin muntah. Begitulah mereka belajar menulis puisi, ruang instagram 
menjadi media yang paling kekinian untuk menumpahkan karya. Karya yang diterbangkan 
dan dihempaskan dengan tanda pagar tanda pagar. Memudahkan p;encarian dengan 
aneka tanda pagar tak ubahnya seperti propaganda politik yang mengebom beranda-
beranda sosial. Berisi tentang keluh kesah, perasaan-perasaan artifisial, menyemarakkan 
majas-majar hiperbolis, dan romatisme khas pujangga baru. Rumusan puisi yang ber-
main dengan spontanitas, kecairan yang meluber tanpa endapan esensi, dan substansi 
yang instan akan terus bergemerisik di media maya dan merasuki para penyair baru.
 Sebenarnya tak ada yang benar dan tak ada yang salah. Seni adalah tentang selera. 
Termasuk dengan puisi. Puisi memiliki banyak dimensi, ada dimensi gelap, 
remang-remang dan terang sekali. Namun bagi saya, keindahan puisi akan semakin

PUISI JAMAN NOW
Oleh Ellsadayna
Penulis Buku The Journey of Life dan Love: Art of Relationship.
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nampak saat ia tak melulu menuju pada satu titik. Keindahannya terletak saat 
ia bisa berintegrasi dan melebur ke dalam imaji penafsiran masing-masing 
penikmatnya. Sehingga setiap pengagumnya dapat berpikir lebih dalam tentang 
makna yang terkandung di dalam syairnya. Menyentuh sanubarinya dan menembus 
alam pikirnya sehingga mengaitkannya ke seluruh elemen kehidupan. Puisi bukan 
tentang panjang-pendeknya syair, bukan tentang kaya dan miskinnya majas. Namun 
tentang esensi hakiki dan dalamnya kontemplasi yang menyentuh hikayat kalbu. 
Serta kebhinekaan sudut pandang interpretasi dari masing-masing penyair.

 Kawula muda pecinta puisi ini perlu mendapatkan pencerahan dan jalan 
terang, kemana seharusnya puisi berhulu dan berhilir. Jalan yang telah ditempuh para 
pujangga senior, yang telah melewati masa-masa penting dan genting dalam sejarah 
puisi di Indonesia perlu ditelusuri lagi. Sebab kiprah kepenyairan tak seinstan mie 
rebus atau mie goreng. Puisi melewati perjalanan panjang yang teruji waktu dan 
sejumlah penghayatan. Pujangga muda perlu figur untuk belajar, tak menjadi silau 
dengan pujian jempol. Namun berusaha menunjukkan kualitas nyata dari karyanya. 
Mereka perlu himbauan dan binaan dari penyair terdahulunya. Sebutlah beberapa 
penyair yang menghasilkan puisi yang sebenar-benarnya puisi di antaranya: Abdul 
Hadi WM, Acep Zamzam Noor, Agus R Sarjono, Ahda Imran, Aspar Paturusi, Dimas 
Arika Mihardja, Hendry Ch Bangun, Kurniawan Junaedi, atau Soni 
Farid Maulana, Sapardi Djoko Damono, Sitor Situmorang, Abdul Hadi WM, 
Acep Zamzam Noor sampai ke Joko Pinurbo.
 Tak ingin para penyair senior tersebut hanya menjadi museum hidup, 
karya mereka butuh di hidupkan dengan nyalanya terang dan remangnya panggung. 
Karya mereka butuh dihidupkan dan di lumat perlahan oleh yang mencintai puisi. 
Kontribusi para penyair senior di daerah-daerah juga tak kalah penting, termasuk 
di Jember sendiri. Kehadiran komunitas yang meriwayatkan pendahulunya untuk 
belajar sangatlah penting, untuk meluruskan yang bengkok, bukan untuk sekedar 
bernostalgia pada rima dan jenis syair masa lalu. Namun terus mencoba melebur 
dengan kekinian mencipta modernitas puisi tanpa mencabut akar esensi.
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 Lihatlah, kelugasan yang diutarakan Chairil Anwar dengan diksi sederhana 
yang khas tak membuat serta merta puisinya menjadi dangkal. Namun kita memelajari 
estetika dalam berkarya, kejeniusan merangkaikan kesamaan bunyi. Kita 
juga bisa meramaikan metafora dan menggantungkan kalimat yang belum 
lengkap untuk menyediakan ruang permenungan bagi para penikmat. Sehingga 
pembaca tak terbuai dan manja akan eksplisitas pesan yang tertuang. Namun 
lebih menjiwai makna dan ilham yang didapat dari larik demi lariknya.
 Mari menjaga dan meningkatkan kualitas puisi, wahai pujangga muda. 
Engkau yang meleburkan jiwa dan pikiranmu ke dalam baris kata, tanamkan juga 
kedalaman filosofimu. Lahirlah generasi Chairil Anwar dengan kualitas dan stamina 
kepenyairan yang tak pupus oleh zaman, menggali kata hingga ke putih tulang. Mencapai 
estetika tertinggi dengan panggung-panggung yang elok dan nyata. Tak hanya 
bermuara di dalam ruang maya. Namun memancangkan kembali sendi-sendi gerak 
tubuh puisi, dalam ekspresi wajah yang otentik, membuka gelombang tafsir seluas-
luas samudera. Mengembangkan sayap tema yang melek akan kondisi nyata, memakai 
seluruh indera, menangkap dengan mata dan telinga aneka potret kemanusiaan, 
sosial budaya dan universalitas, harmoni alam, dan tentang problem manusia. Dengan 
rasa yang terasa dalam setiap pembacaan puisi, kita akan tahu bedanya karya sastra 
dengan berita di media massa atau teks buku harian. Supaya puisi tak hanyut dalam 
senjakala diksi, namun menyala berkobar dengan kiprah aneka metafora dan gantungan 
referensi. Bukan bermaksud menjadi epigon namun mencipta dengan otentik segala 
karsa imaji yang hakiki, tak hanya mengasal larik dan persajakan yang berima.

21 November 2017
Ellsadayna
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SEBUAH 
MUSIK DAN 

PUISIOleh Mei Artanto

 Musik dan puisi tak ubahnya seperti dua insan yang sedang menjalin asmara. 
Keduanya menjalin hubungan dengan berbagai trik dan cara agar hubungan 
tersebut semakin terjalin erat dan penuh makna. Berusaha saling menjajaki 
demi mengetahui dan mendalami masing-masing kedirian merupakan hal 
yang perlu dilakukan agar dapat memahami satu sama lain. Berbagai 
pengalaman indah dalam proses menjajaki terkadang menimbulkan konflik 
dalam mengarungi perjalanan hubungan. Konflik-konflik yang muncul bagi 
sebagaian orang justru menjadi bumbu pemanis agar sebuah hubungan terjalin 
semakin erat, apalagi jika konflik tersebut usai dengan solusi dari keduanya.
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Lantas paska melewati fase ini kedua insan ini akan semakin memahami 
mengenai fungsi dan posisinya dalam hubungan tersebut.
 Seklumit analogi di atas kiranya dapat dijadikan gambaran untuk mengawali 
perbicangan mengenai perjumpaan antara musik dan puisi, yang mana hasil-hasil dari 
perjumpaan tersebut telah memberi warna bagi kedua wilayah ini. Akan tetapi selain 
memberi warna baru perjumpaan keduanya turut menyulut sebuah konflik yang semakin 
meruncing. Persoalan yang sering ditemui seperti upaya memperdebatkan mengenai 
posisi ruang baru sebagai hasil dari perjumpaan keduanya. Adanya dinamika serta 
konflik pada perjumpaan dua wilayah yang memiliki akar tradisi kuat ini, yaitu musik 
dan puisi, menjadi sebuah dialektika yang berdampak positif dalam memberi warna 
dan kebaruan bagi keduanya. Jika kita tilik ulang kembali, perjumpaan antara musik 
dan puisi sebenarnya sudah terjalin selama berabad-abad, dan secara prosedural 
formalisnya dikeduanya memiliki kesamaan-kesamaan (Grim, 2000: 65). Dengan 
adanya kesamaan ini justru memberi peluang bagi kita untuk mencari dan mendalami 
kesamaan dari kedua wilayah ini sebagai modal ketika ingin membentuk ruang baru 
dari perjumpaan musik dan puisi, seperti apa yang disebut dengan musikalisasi puisi.
 Musikalisasi puisi merupakan salah satu hasil perjumpaan indah dari musik 
dan puisi. Namun perjumpaan itu tak hanya berkesan indah, melainkan juga memunculkan 
problematika atas apa yang disebut dengan musikalisasi puisi ini, yang kemudian 
berkembang pada usaha mempertanyakan bagaimana cara kerja dan bentuk hasil dari 
proses ini. Upaya mempertanyakan hal-hal semacam inilah yang justru membuat 
perjumpaan ini menjadi sesuatu yang hangat dan menarik untuk dibicarakan. 
Terkait pertanyaan itu, mungkin cara pandang dari Steven Cher (1982) dalam melihat 
kemungkinan kombinasi antara musik dan sastra, yaitu (1) sastra dalam musik, (2) musik 
dalam sastra, dan (3) sastra dan musik, dapat digunakan sebagai model atau pijakan 
untuk menelusuri lika-liku perjumpaan musik dan puisi (Gigliucci, 2014: 408). Apa 
yang ditawarkan oleh Cher di atas, bagi saya mengisyaratkan konsekuensi bahwa 
perjumpaan menjadi sebuah titik awal untuk saling mengenal lebih dalam. Maka upaya 
mengenali dan memahami media serta aspek-aspek dalam musik dan puisi menjadi 
hal wajib untuk dilakukan, terlebih jika ingin mempertemukannya dalam bentuk baru.
 Upaya mengenali dan memahami sebuah media mengingatkan saya pada 
penjelasan Lono Simatupang dalam menghantarkan sebuah diskusi mengenai Seni dan 
Multimedialitas. Dalam pengantar diskusi tersebut Lono Simatupang mengutarakan 
bahwa seni merupakan perkara mewujudkan ide, imajinasi, atau konsep melalui media 
agar dapat teralami atau terindra, dan upaya mewujudkan inilah yang membutuhkan 
penguasaan teknik dan pemahaman mendalam atas media-media seni agar dapat 
menemukan berbagai peluang dan kemungkinan pengolahannya (Simatupang, 
11 November 2017). Melalui penjelasan dari Lono Simtupang di atas sudah cukup
jelas bahwa dalam upaya mempertemukan media tersebut, yang dalam konteks
ini yaitu musik dan puisi, perlu benar-benar memahami media dan aspek apa 
saja yang mungkin bisa diolah dari keduanya. Untuk itu maka penggunaan 
multi-modalitas - yang bagi Sapardi Djoko Damono dimaknai sebagai cara menautkan 
antara upaya mengurai keterbatasan dan mencari potensi atas dua media dengan
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berbagai karakteristik (Damono, 11 November 2017) - menjadi jalan tengah untuk 
mempertemukan musik dan puisi.
 Mencari hal-hal yang subtansi dari kedua media ini, yaitu musik dan puisi, 
menjadi awal upaya mendalami pengolahan media tersebut kedalam wujud-wujud yang 
beragam. Bagi Suka Harjana, musik merupakan sebuah rekayasa bunyi (Harjana, 2003: 
92), dan puisi bagi Sapardi Djoko Damono merupakan permainan bunyi (lihat hps://www.
youtube.com/watch?v=u3W5JYO6-0o ), berdasarkan dua definisi ini maka pengolahan 
bunyi menjadi titik awal untuk kita mempertemukan musik dan puisi. Pertimbangan bunyi 
sebagai partikel utama dalam musik dan puisi ini yang barangkali digunakan oleh Gatot 
Danar Sulistiyanto, Acep Zamzam Noor, dan Tony Prabowo dalam menjelaskan dan 
memberikan indikasi pada tiga kategori dari hubungan antara musik dan puisi, yaitu (1) 
lagu puisi, (2) musik puisi, dan (3) musikalisasi puisi (Setiawan, ed, artmusictoday.org).
 Munculnya tiga kategori ini memberi warna dan tawaran untuk kemungkinan 
pengolahan media dari musik dan puisi, yang barangkali bisa menjadi pilihan kita 
dalam berkarya. Uraian di atas mengindikasikan bahwa konsentrasi dalam menempatkan 
dan memposisikan bunyi dalam bentuk baru menjadi poin penting dalam menghubungkan 
musik dan puisi, maka wajar jika kualitas pengolahan bunyi inilah yang kemudian turut 
menentukan bentuk perwujudan dari perjumpaan musik dan puisi. Selain tiga kategori 
di atas barangkali proses makna puisi, atau bahkan tidak terikat pada penggunaan konsep 
musik tertentu, seperti nada, interval, harmoni, tonalitas, bahkan pertimbangan 
tensi (Lerdahl, 2001: 351). Sedalam atau seluas apapun penjelajahan media tersebut pada 
akhirnya akan kembali pada pilihan kita untuk mengolah seberapa kemungkinannya 
untuk mempertemukan musik dan puisi. Namun sebelum jauh mendalami dan 
meluaskan eksplorasi perlu diingat bahwa pengalihan media, seperti musikalisasi 
puisi yang secara sederhana merupakan proses alih media dari puisi ke dalam musik, 
memberi konsekuensi pada tata cara pada media baru (musik) yang digunakan sebagai 
pertimbangan utama (2012: 150). Barangkali hal serupa juga bisa terjadi pada 
‘puisisasi musik’, atau yang sering dilakukan pada novel ke film, atau naskah cerita 
ke tari, atau masih banyak kemungkinan bentuk dan upaya dalam mengalih mediakan, 
dari yang semula monodialitas menjadi inter / multi-medialitas. Maka dengan hadirnya
inter / multi-medialitas ini dalam seni, justru semakin membuat wujud (dapat 
dibaca teks) seni semakin hidup dan berkembang, yang pada akhirnya membawa 
manusia menjadi makhluk kreatif (Damono, 11 November 2017 dan 2012: 152).
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TENTANG MUSIK
DAN SEBUAH DAYA IMAJINASI INDEKSIKAL
Oleh Panakajaya Hidayatullah

 Ketika membicarakan musikalisasi puisi, atau musik puisi atau sederet 
terminologi yang disematkan pada sebuah karya yang mencerminkan bentuk 
intertekstualitas dan intermedialitasnya. Kita akan digiring dengan berbagai 
macam perspektif teoritis dan perdebatan-perdebatan atasnya. Seorang 
penyair dan akademisi yang berangkat dari disiplin ilmu sastra akan cenderung 
mengatakan bahwa semuannya bersumber pada teks sastra. Yang dominan adalah 
teks sastranya, pesan sastranya bukan yang lain. Bahkan pada situasi tertentu 
mereka sangat konservatif pada perubahan bentuk musikalisasi puisi, mereka 
menganggap puisi tak perlu lagi dimusikkan. Di dalam teks puisi itu sudah sangat 
musikal, ada ritme, ada melodi, ada dinamika, ada pola liris, ada rima, ada nada yang 
terkandung di dalamnya. Jadi tanpa dimusikalisasi, teks sastra sudah sangat musikal.
 Di sisi lain, akademisi dan praktisi musik memandang musikalisasi 
puisi dengan perspektif yang berbeda. Mereka memandang musik adalah media 
yang mampu mendorong penyampaian pesan dan makna karya sastra supaya lebih 
mudah diterima dengan cara yang berbeda. Beberapa gagasan terakhir justru 
mengatakan bahwa ketika teks puisi dimusikalisasi, maka yang menjadi fokus 
kekaryaannya adalah musiknya dan interpretasi atas puisinya. Dua gagasan yang 
saling berdialektika tersebut memang menarik untuk disimak. Dan mungkin akan 
terus berkembang seiring dengan perkembangan musikalisasi puisi itu sendiri.
 Dalam tulisan singkat ini saya akan mencoba melihat posisi musik dalam 
bentuk musikalisasi puisi melalui perspektif semiotik. Tentu saja dengan 
menggunakan perspektif semiotika musik. Perlu disampaikan bahwa tulisan ini 
ditulis dengan tidak bermaksud untuk mendudukkan musik sebagai bentuk yang 
lebih unggul dari teks puisi. Senyatanya musikalisasi puisi adalah bentuk interteks yang 
saling mendukung, memiliki peran masing-masing, dan saling mengisi satu sama lain.
 Melalui tulisan ini saya ingin melihat bagaimana peranan musik 
dalam menyampaikan gagasan puisi. Seberapa besar ‘daya’ musik dalam 
membentuk imajinasi dan menghadirkan respon indeksikal pendengarnya.
Guna melihatnya secara utuh saya meminjam konsep yang diajukan 
oleh Thomas Turino. Thomas Turino dalam karyanya yang berjudul “Sign 
of Imagination, Identity, and Experience: A Piercian Semiotic Theory of 
Music” membahas perihal musik dan emosi. Turino menyusun teori musiknya 
yang berkaitan dengan identitas dan emosi berdasarkan semiotika C.S. Pierce. 
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Musik mengintegrasikan potensial afektif dari ikon maupun indeks dalam cara-cara 
khusus, dan oleh karenanya dia merupakan sumber pusat dalam event dan propaganda 
yang ditunjukkan untuk menciptakan persatuan sosial, partisipasi dan 
tujuan” (Turino, 1999:236). Ada tiga tipe tanda semiotika berdasarkan 
teori Pierce. Musik merupakan tanda yang berada pada tingkatan Firtsness dan 
Seondness. Tanda Firtsness merupakan tanda akan perasaan emosi, dan identitas. Tanda 
secondness merupakan tanda realitas, hubungan sosial dan pengalaman. Sedangkan 
Thirdness merupakan tanda yang paling termediasai seperti bahasa.
 Tiga tipe tanda tersebut dihubungkan dengan interpretantnya (efek), tanda pada 
tingkatan yang rendah (firtsness dan secondness) lebih cenderung menciptakan interpretant 
emosional (efek emosi) dan energetik (respon fisik) karena bersifat langsung dan tidak 
termediasi. Sedangkan tanda thirdness cenderung menghadirkan respon dan alasan berbasis 
kebahasaan dan efeknya biasa digambarkan sebagai respon rasional dan respon sadar.
 Dalam bentuk musikalisasi puisi, teks puisi merupakan tanda semiotik yang 
berada pada level Thirdness yaitu tanda yang paling termediasi oleh bahasa,  
kecenderungannya ialah selalu bersifat rasional dan menghadirkan respon sadar. Berbeda 
halnya dengan musik yang merupakan tanda semiotik pada level Firtsness dan 
Seondness yaitu tanda yang mengaktualisasikan perasaan emosi dan identitas. 
Ketidakterbacaan musik (tidak termediasi bahasa) terus menerus mengolah dan 
menciptakan interpretant emosional (efek emosi) dan energetik (respon fisik). Musik selalu 
mampu dan mempunyai daya untuk memunculkan imajinasi-imajinasi secara simultan, 
seringkali ia juga mengahdirkan pengalaman-pengalaman tentang kesedihan, 
kegembiraan, atau kegetiran yang terindeks pada notasi-notasi musikal tertentu.
 Sebagai contoh, seorang istri tentara yang hendak ditinggal suaminya bertugas 
ke Madura, dan ternyata si suami meninggal dunia saat bertugas. Selang beberapa 
lama ketika sang istri mendengar musik Madura mungkin saja dengan cepat ia akan 
menangis, atau membenci musik tersebut. Sebuah contoh yang lain, mungkin kita 
semua akan langsung ‘mesam-mesem’ ketika mendengar intro lagu “Aku dan Dia’ 
nya Kangen Band, disertai timbre suara Andika yang syahdu. Itulah daya musik yang 
mampu memberikan respon indeksikal terhadap pengalaman-pengalaman manusia.
 Musik adalah kumpunan tanda makrolevel yang terdiri dari tanda-tanda 
mikrolevel (timbre, melodi, harmoni, ritme, dll). Setiap tanda mikrolevel 
dapat mengindeks beberapa pengalaman sekaligus (snow ball).
Jadi dalam sebuah karya musik (makrolvel) bisa menjadi kelipatan-kelipatan dari 
bola salju semantik (tiap mikrolevel) dalam kaitannya terhadap interpretannya. 
Ambiguitas dan kekentalan tandanya memperkecil sebuah respon Thirdness dan 
memperbesar perasaan yang tidak teranalisa. Karena potensi inilah mengapa 
kita sering merasakan respon emosi dan fisik (energetik) ketika mendengarkan 
musik. Puisi akan terasa berbeda ketika di-’kawinkan’ dengan musik. Dan 
karena alasan inilah mengapa kita membutuhkan musik dalam kehidupan.
Sumber Referensi
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Gua
aku memandang ke dalam jurang 
menatap kedalaman matamu yang 
kulihat adalah
musim dingin tak terperikan

aku menyalakan diriku

sebagai api unggun
namun malam menggigil
musim jadi pucat pasi

daun-daun layu

seperti sabda tanpa tuah
jiwaku mengabu
dalam unggunan

aku kembali ke dalam gua

pengasingan
tak peduli perangai cuaca

lumut dan tetes air

memberiku kehangatan
melebihi cahaya matamu

(2016)

Sepasang Bayang
kita hanya

sepasang bayang
yang bersilangan

lihat senyumku,

riak danau malam hari
kutatap senyummu,
ombak merindukan pantai

matahari dan bulan

berkilauan pada mata kita
sepasang permata
yang memeram
kepedihan semesta

kita hanya

sepasang bayang
yang saling bertahan
dari kehilangan

(2016)
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Panchali
kau lahir dari rahim api dewa-dewa 
tersenyum buah dadu menggelinding 
menyulut perang di Kurusetra
jelita matamu menebar kutukan 
merambati jiwa-jiwa sekarat yang 
merindui nirwana
di meja pertaruhan itu
harta dan tahta tandas tanpa sisa kau 
pun dibikin tak berharga oleh para 
lelaki pemujamu
dewa-dewa mengulurkan kain 
menutupi rahasia sorga
yang memancar dari molek tubuhmu
Panchali, aku mengenangmu dalam 
putaran dadu ketika dosa telah jadi 
doa mengurapi ikal rambutmu
airmata luruh jadi bara api senyummu 
sedingin anak panah siapa yang 
mampu membujukmu berdamai 
dengan diri? darah yang melaknatimu
mesti tumpah di Kurusetra
di sudut paling kelam
aku merenung dalam diam
membayangkan matamu
menyala dendam
Panchali, api jiwamu
menjalari rahasia malam
di tenda-tenda perang
membakar kepedihan
demi kepedihan
 

(2016)
 

Bibir Merah Delima
wahai, bibir merah delima seperti 
remang subuh menanti cahaya pagi 
aku merindukanmu

rambutmu yang tergerai serupa hutan 
tropika memeram rahasia pengembara 
ranum pinggulmu, pertapaan kaum 
sadhu

kukenang suaramu renyah seperti 
gairah hujan menyelinap ke dalam 
jiwaku di lelangit kamar sepasang 
cicak saling tatap aku bergumul 
dengan diri

bibir merah delimamu beraroma arak 
dan tembakau muncul dari dinding 
kusam kamarku kujulurkan jemari tan-
gan tak ada yang bisa kuraih

nyanyian kodok seusai hujan bau 
bunga kamboja di atas meja seperti 
ingin meringkus malam tenggelam 
dalam lamunan

di ujung kasur

seekor kucing mendengkur
jarum jam seakan berhenti berdetik 
aku makin kehilangan cara untuk 
sekedar terlelap tidur

(2016)
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Dedes
di hutan Baboji

kau turun dari kereta kencana betismu 
berkilau menyilaukan mata lelaki itu

semesta menari dalam jiwamu mata-
mu yang memeram dendam terpana 
pada rambut berombak tatap lembut 
lelaki begundal menyihir hari-harimu 
penuh warna

dendam adalah dendam

keris itu belum sempurna ditempa
ketika dibenamkan ke jantung 
penciptanya keris itu haus darah tujuh 
turunan cintamu makin sebatangkara

mereka yang mabuk kecantikan akan 
dibutakan oleh kecantikan mereka 
yang menikamkan keris akan mati 
ditikam keris

kau menari dalam sunyi tubuhmu 
meliuk gemulai meraih yang tak teraih 
jemarimu resah, jiwamu gundah akan 
kau tikamkan ke mana keris itu ketika 
tarianmu belum usai ketika semesta 
pun membisu menyaksikan cinta yang 
makin buta

(2015/2016)

Kepada Ane Matahari

Ane, kutatap puisi dan matahari 
bercahaya dari lubuk jiwamu namun 
mengapa kepedihan membuka jalan 
begitu lugas

wajahmu yang pucat membayang 
menggenangi seloki arakku Ane, 
seperti apakah daerah yang entah itu?

kudengar lengking pilu biola

merambati malam sekarat
bulan memudar
wajahmu makin samar

kemanakah kau pergi, Ane?

siapa yang menuntun langkah letihmu 
merambahi setapak

yang tak dikenal kaum musa ir

dari seberang gerimis

kau riang bersenandung
sembari lambaikan tangan
menuju ruang sunyi abadi

(2016)
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Sungai Karma
menyusuri sungai karma
aku tidak tiba di mana pun
sepenuhnya bermuara
pada jiwaku sendiri

siapakah/apakah yang kau sebut tuhan 
atau yang kau panggil dengan nama 
lain? semua hanya kekosongan

kematian adalah tidur tanpa mimpi 
hanya pekat, sepenuhnya gulita bagai 
dalam gua garba

sebelum isi benakmu tumbuh dan 
mekar

mengapa mesti resah

bila kau telah berulang mengalami?

ini malam kembali kususuri sungai 
karma dengan rakit yang kubuat dan 
kukayuh sendiri

aneka bunga tepi sungai, beragam 
ikan, dan berbagai rupa ular 
menghampiri benakku namun, 
semua hanya fana

(2016)
 

Saraswati
Saraswati, kekasihku, biarkan orang-
orang dungu berceloteh tentang 
sastra, tentang aksara atau mantra 
aku lelah, aku sudah lelah aku hanya 
ingin minum yang paling memabukkan 
dari manis bibirmu sembari kau 
mainkan wina dan damaru menghibur 
sekaratku

di malam-malam keramat

kekasihku, Saraswati,
menarilah terus, menarilah
di atas teratai putih merekah
hingga semesta membuka rahasianya

untukku, hanya untukku
biarkan aku terlena di pangkuanmu 
meresapi nyanyian angsa yang makin 
menjauh

merasuk ke dasar jiwa

ketika aku makin jauh ketika rindu 
tiba menggebu tatap langit kita

di sana ada gurat isyarat yang makin 
lebam semuram gaun malammu

(2015/2016)
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