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PENGANTAR PENULIS  

 

lhamdulillah puji syukur senantiasa kupanjatkan 
hanya untukMu ya Allah Tuhan semesta alam. Cinta 

hanya dapat dinikmati dengan rasa, cinta terindikasi dan dapat 
terlihat dari tanda-tanda yang ada, cinta juga dapat berwujud 
perhatian, kasih sayang, benci, rindu, marah, bahagia, atau 
kedamaian. 

Menjelang perhitungan usia saya yang genap 50 tahun, 
Alhamdulillah begitu banyak nikmat yang tiada bisa dihitung, 
salah satunya adalah muncul nikmat sebuah inspirasi untuk 
mengumpulkan kembali beberapa tulisan puisi saya yang pernah 
ada, yang tercecer, tercerai berai, terselip di mana-mana. 
Momentum setengah abad hitungan usia manusia tidaklah 
berlebihan jika saya jadikan sebagai tanda dimulainya sebuah 
perjalanan cinta babak kedua, setelah perjalanan cinta babak 
pertama lulus dengan nilai sangat memuaskan. 

Terima kasih kepada orang yang selalu membanggakan, 
setia, Muhammad Syafrudin Mamonto suamiku. Belahan hati,  
semangatku, harapanku, engkaulah Kharis Syahrial Alif Mamonto, 
Lutfia Huda Aulia Mamonto anakku. Bapak Rektor UPGRIS, Bapak 
Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., yang menginspirasi,  yang selalu memberi 
semangat kerja dan semangat hidup yang bermakna, teman-
teman FPBS, teman-teman UPGRIS, para mahasiswa, dan saudara-
saudaraku semua terima kasih. Khusus untuk  Mas Handry TM, 
Mas Tohar, Mas Setia Naka, terima kasih telah berkenan membaca 
puisi-puisi yang terkumpul dalam “Setengah Abad” ini, terima 
kasih atas apresiasinya, semua menjadi hadiah yang terindah. 

 
Salam Paling Sayang, 
 
Asrofah 

A 
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MELUKIS CINTA 
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DEKAPAN  

 

Mengembara 

dalam biduk kelana 

Menuai harap sempurna 

Rajutan cinta di hati 

Sulaman kasih dalam sanubari 

Mengukir petuah tiada lelah 

Satu ingin senantiasa 

Masa depan dan bahagia 

Dalam dekapan sang bunda 
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TEMBANG HATI 

 

Elegi sepanjang trotoar hati 

Mengalir begitu saja 

Untuk menyapa dan untuk merasa 

Keindahan sebuah anugerah 

Kenikmatan tiada terbilang 

Ternyata aku salah mengira 

Ternyata aku salah merasa 

Baru kutahu baru kuterima 

Kau bukan milikku 

Semuanya milikMu 
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HASRATMU 

 

Karang terjal tersentuh buih 

Terbuai merdu nyanyian ombak 

Di sini kau berdiri tegak 

Menatap siang hingga menjelang 

Kuhampiri kau penuh seluruh 

Bagai matahari tak penuh jenuh 

Kubelai hasrat nafsumu 

Menggelepar, meronta liar 

Mengejar cermin yang hilang 

Di ujung pulau harapan 
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EMAK BAPAK 

 

Maafkan aku Mak 

Maafkan aku Pak 

Di saat aku sudah merasa mampu kau tiada tahu 

Di saat aku sudah merasa ada kau tiada melihat 

Kekuatan kau inspirasiku 

Kemampuan kau mimpiku 

Ketangguhan kau semangatku 

Ketaatan kau cermin abadiku 

Sederhana, bersahaja pilihan yang kau contohkan 

Qonaah, istiqomah selalu kau tunjukkan 

 

(22 Desember 2015) 
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SIKLUS 

 

Pasang surut 

Ritme dan irama 

Riak bersama gelombang 

Sebuah siklus nyata 

Selalu bersama beriring 

Kerikil-kerikil pun 

Berdampak dahsyat 

Kesabaran keikhlasan 

Berserah diri perisai sangat sakti 

Di saat menuju puncak terkabulnya  

Sebuah doa 

pun selalu ada goda 

Akar pangkal dari dalam diri kita yang 

gelap mata 
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SELALU 

 

Berpasangan 

Sangat serasi, harmoni 

Dan hakiki 

Siang-malam 

Pria-wanita 

Suka-duka 

Suami-istri  

Hidup-mati…. 

Itu Pasti 
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AKHIRNYA 

 

Pesta pasti berakhir 

Dan kita lupa 

Bahkan terlena, terpesona, 

Dalam kemeriahannya 
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CINTA  

 

Cita dan cinta panas membara 

Tuk dikejar penuh harapan 

Perjuangkan  

Jangan menyerah  

Penuh arah tiada lengah 

Demi masa yang indah 

Genggam janji suci sepenuh hati 

Cinta abadi adalah hakiki 

 

(untuk Ardi dan Aurora) 
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ISTIMEWA 

 

April  sampai dengan  Agustus 

Ada yang lain  

Ada yang tidak biasa 

Ada yang istimewa 

Ada bahagia 

Entah apa? Sudah saatnya? 

aku bahagia karenanya aku lupa sampai di mana 

menulisnya 

April akhir AIS akhirussanah 

Lima juz.... sangat membanggakan, subhanallah 

Alhamdulillah.... akhirnya UGM pelabuhan terahir 

Setelah kau berlayar sampai  ujung Bekasi  

 

(Agustus 2012) 
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KULIAH LAGI  

 

Bismillahirahmanirahim 
Langkah pasti menapaki  
Menelusuri lorong-lorong logika  
Membuka kembali lembaran-lembaran pustaka 
Menggali teori 
Melihat fenomena  
Menemukan fakta 
Niat suci berseri dalam diri 
Bukan sebuah prestasi dan prestise menjadi mimpi 
Tuntutan, keharusan, aturan dan ketentuan itu pasti 
Tolabul ilmi faridzotun itulah motivasi 
Semangat menyala keyakinan diri 
 
(September 2013) 
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DI DALAM LAPTOP 

 

Kupegang dalam kagamangan 

Kubuka dengan kecewa 

Kusentuh tanpa ekspresi 

Kupandangi tiada henti 

File itu sudah tidak terbaca lagi 

Tersimpan dalam ketidakpastian 

Terbungkus di atas arogansi yang tiada pernah dimengerti 

Sekian waktu  

Kucari 

Kumengerti 

Kutulis  

Dan terhapus di tengah perjalanan yang menantang  

Semangatku hilang bersama aturan semu 

 

(semester IV/ Maret 2015)  
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HATI YANG KUSAM 

 

Terjebak aku dalam nafsumu 

Terperangkap dalam egomu 

Terkungkung dalam khayalanmu 

Cermin kini menjadi kusam 

Tergores angan yang semu 

Terhalang pandang ke depan 

Terantuk onak yang tajam 

Meriang, meradang, dan menjadi jalang 
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MELUKIS CINTA 

 

Hidup ini ada karena cinta 

Hidup ini tiada sebab cinta 

Cinta alam, cinta manusia, cinta orang tua, cinta kekasih 

Dan kembalinya pada cinta Yang Kuasa 

“Lazuar” ada pun akibat cinta 

Puisimu-mimpimu-harapanmu-obsesimu-semangatmu-

semua dalam khayalanmu 

Itulah cintamu…. 

Lazuar yang saya banggakan, semangat dan terus menulis 

Kau harus lebih berani untuk menggoreskan tintamu 

Sejarah akan mencatat 

Dunia akan tahu betapa besar cintamu 

 

(untuk Lazuar mahasiswaku yang kreatif menulis puisi) 
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LOLA 

 

Berputar dan terus berputar 

Menunggu saat yang tepat 

Tiada ditemukan 

Tak pernah didapatkan 

Tetap berputar dan terus dipandang 

Di ujung penantian hanya menyapa “tidak nyambung” 

Not Service 

Merantas jalan yang tiada batas 

Di persimpangan jalan yang berbeda 
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TERLENA 

 

Terjebak jauh dalam ilusi 

Terjerembab dalam fatamorgana 

Surga di depan mata tiada dirasa 

Neraka dikejar dengan sengaja 

Kembalilah pada hakikat 

Pada perahu kecil yang tertambat 

Di pelabuhan yang penuh nikmat 

Kembalilah pada hakikat 

Takutlah akan laknat 

Kembalilah lebih mendekat 

Sebelum datang terlambat 
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BACALAH 

 

Terhampar luas padang ilalang 

Sepoi sejuk angin selatan 

Awan putih berarak tenang 

Alun merdu nyanyian alam 

Tuk dibaca tanda iman 
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SATU 

 

Tambatkan biduk lewat karamba cinta 

Peluh kau usap sepenuh hati 

Senyum kan merekah esok hari 

Janji suci segenggam harapan 

Menatap alam lurus ke depan 

Bergulir waktu menuju satu 

 

(untuk Ayu “inspiration”) 
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SORE NAN INDAH 

 

Senja merah temaram 

Berucap “selamat sore” 

Alun merdu kidung alam 

Sambut bulan malam hari 

Bermimpilah dalam sukma 

Esok terjaga dalam nyata 

Bersapa penuh warna 

 

(untuk Kyim di Banjarnegara) 
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SEKILAS 

 

Berburu pagi menepis malam 

Sebuah perjalanan di sebuah masa 

Terantuk dalam suatu keniscayaan 

Aku terlena dalam kehampaan 

 

(Kerawang-Bekasi, 14 November 2015) 
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JEDA 

 

Warna pelangi semburat di hati 

Rona temaram tiada terbendung 

Kidung kegelisahan terjerembab dalam sukma 

Liar berlari tanpa tepi 
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ASSALAMU’ALAIKUM SOLO 

 

Di batas kerinduan 

Di ujung berpengharapan 

Hadirmu sungguh seluruh 

Menyentuh kasih segala daya 

Kamulah pembawa bahagia 

Pewaris dan penerus masa  

 

(Hotel Narita Solo, 22 November 2015) 
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KASIH IBU 

 

Matahari selalu bersinar 

Mengukir asa membelah masa 

Peluh menghias penuh ikhlas 

Senyum indah wujud syukur 

Membelai kasih sepanjang doa 

Untuk belahan jiwa 

Selamat menikmati…. Rasa itu indah 
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HGN & HUT PGRI 

 

Selamat Hari Guru Nasional 2015 dan Hari Ulang Tahun 

ke-70 PGRI 

Di dalam karyaku ada jasa guru 

Di dalam desah napasku 

Ada peran guru 

Di dalam setiap tetes peluhku 

Ada kasih sayang guru 

 

(25 November 2015) 
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KETIKA 

 

Sebuah ketika yang harus dicatat 

Suatu ketika yang harus diingat 

Ketika fajar membangunkanmu apa yang terasa 

Ketika kau rasa apa yang dilakukan 

Ketika dilakukan apa yang kau mengerti 

Ketika kau mengerti apa yang terjadi 

Ketika terjadi apa yang kau ucap 

Ketika kau ucap  

Itulah ekspresi dan cermin diri 

 

(Kampus 2, saat menunggu mahasiswa, 7 Desember 2015) 
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TANPA JUDUL 

 

Tebar pesona di mana-mana 

Sang idola bagai arjuna 

Sumpah janji membahana 

Merdu melagu suara lantang 

Garda terdepan selalu kau bilang 

Tipu daya menggelora 

Manis kata besok dilupa 

Mulutmu bau angsoka 

Tanganmu penuh noda 

Hatimu penuh dusta 

Napasmu aroma neraka 

Politisi 

Sensasi 

Ingkar janji 

Korupsi 

Jeruji besi 

MATI 

(di TPS 14, aku tersenyum sinis, 9 Desember 2015) 
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SETIAP KALI 

 

Acap kali selalu  

Takut untuk membuka lagi 

Ragu untuk memulai lagi  

Entahlah  

Pikiran selalu menghantui 

Buku berserakan terbengkalai 

Melambai meminta untuk dibaca   

Mau, mampu…. tidak mau, tidak mampu  

Bayang orang-orang yang penuh mengharap 

Kapan selesai, kapan menuai 

Gemuruh bergejolak tiada bisa ditolak 

Semangat tetap terus ada 

Entahlah  

Saatnya bergegas untuk segera tuntus 

Biar segalanya impas hingga lega bernapas 
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KEPADA MU 
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AKHIR HIJRIAH 1432 ― AWAL HIJRIAH 1433 

 

Temaram matahari di ufuk barat  

Mengucap selamat pada hamba yang ingat 

Alhamdulillah… ya Robb 

Telah sampai saatnya di penghujung malamMu nan Rahmat 

Tak terhitung nikmat yang kudapat 

Tak terbilang anugerah yang melimpah 

Astaghfirullah…. 

Lupa dan lupa itu yang dikata, dunia dan dunia itu yang dibaca 

Kelakar dan kelakar itu yang didengar 

Kaki melangkah dengan goyah, tangan menggenggam angan-

angan  

Subhanallah…. 

TahunMu pun telah berganti 

Ya Allah ya Fatah…. 

Bukalah pintu rahmatMu  

biar hamba dapat masuk ke dalam dekapan ridhoMu 

hijrahkan hati hamba dari  keterpurukan 

hijrahkan hati hamba dari kegelisahan 

hijrahkan hati hamba dari kemunafikan 

hijrahkan hati hamba dari kezaliman 

hijrahkan hati hamba dari kecemburuan 

hijrahkan hati hamba dari ketidakberdayaan 

Selamat tahun baru, limpahkan rahman rahimMu, berilah 

petunjukMu 

 

(26/27 November 2011) 
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KUPENUHI PANGGILANMU 

 

Labbaikallahhuma Labbaik 

Kupenuhi panggilanMu ya Allah yang Maha Kuasa 

Dengan segala kerendahan hati kubertasbih subhanallah 

Dengan segala kekurangan diri kubertahmid alhamdulillah 

Dengan segala kelemahan jiwa kubertakbir Allahu akbar 

Dengan segala keterbatasan raga kubertahlil lailaha ilallah 

Tiada daya yang kumilliki, kecuali karena kekuatanMu 

KAU tunjukkan kesucianMu 

KAU berikan nikmatMu 

KAU perlihatkan kebesaranMu 

Raga ini lemas, jiwa ini luruh, hati ini luluh dan bibir ini kelu 

Hanya air mata bahagia yang tiada terbendung 

Melihat pusaran dunia, menyaksikan kiblat manusia 

Di sinilah zentrum perhatian manusia setiap lima waktunya 

Ka‟bah yang begitu nyata 

Kusimpuh mendendangkan asmaMU 

 

(Desember 2007) 
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HARUS 7 
 
Bismillahi WaAllahu Akbar 
Kuangkat dan kulambaikan tangan  
tepat di lampu hijau Mataf 
Kutengok kekiri sambil kukecup tangan  
bak menyentuh Hajar Aswad 
Kumulai langkah pasti penuh khidmad menyebut asmaMu 
Berputar hingga 7 kali 
Ka‟baitullah 
Seluruh makhluk seisi jagat berkiblat di sini 
Khusuk, tawaduk, tunduk atas segala kuasaMu 
Malaikat…. Dan bahkan seluruh planet di angkasa raya 
hingga langit ke 7 
Berputar teratur bertawaf atas kehendakMu 
Dalam tawaf wada‟  
Aku memohon untuk diizinkan kembali 
Masjidil Haram 
Kau bersaksi akan perjalananku 
Ina shofa wal marwata minsaairillah….. 
Berlari kecil hingga 7 kali  
dari bukit Shofa ke bukit Marwa 
Ingat ketabahan Siti Hajar di sini?  
Berjuang membesarkan keturunan Ibrahim A.S. 
Hitungan 7 tidak dapat ditawar dan pasti  

 

(Desember 2007)  
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HARI IBU DI TENDA MINA 

 

“Ibu… selamat hari Ibu ya” 

“Ibu sehat aja to?” 

“Ibu kalau antri makan bawa roti ya….” 

“Adik sehat kok, Bu.” 

“Salam untuk Bapak ya, Bu….” 

___________ 

Melalui SMSmu terhapus rasa rindu 

Terima kasih Via anakku 

Kau ingat hari ini hari yang paling membahagiakan  

bagi semua ibu 

Terlebih ibu…. Karena kau ingat itu 

Inilah hadiah terindah bagi seorang ibu 

Anak yang saleh 

Doakan Ibu ya Nak, 

Besok masih satu kali lontar jamarat wustho dan ula 

 

(22 Desember 2007) 
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KETIKA DI MASJID NABAWI 

 

Terasa tiada percaya  

kabar itu sampai juga di negeri ini 

Berita itu hingga di masjid yang mendunia ini 

Ibuku telah kembali 

Ibu yang semangat menemani anak kami 

Ibu yang akan setia menunggu kami 

Ternyata KAU punya rencana lain 

KAU kehendaki Ibu saat aku khusyuk berdoa 

KAU jemput Ibu saat aku panjatkan doa 

Maafkan anakmu Ibu 

Yang tiada sempat menunggu di akhir hayatmu 

 

(Desember 2007) 
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KHATAM DI TANAH SUCI 

 

Kembali kueja 

Kembali kubaca 

Di negeri ini wahyu KAU turunkan 

Di tanah suci pertama ayatMu dilantunkan 

Iqro’ (bacalah) 

Aku membaca mencari namaMu 

Aku membaca menemukan cintaMu 

Aku membaca hilang kegelisahanku 

Aku membaca dengan ridloMu 

Masjid Aziziyah kau bersaksi 

Di tenda Mina aku bisa tamat 

Di Masjidil Haram kuakhiri penuh hikmat 

Di Masjid Nabawi kututup penuh harap 

 

(Januari 2008) 
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KAU TIDAK ADA DI SINI 

 

PanggilanMu merdu menyentuh kalbu 

Terjaga dalam subuh yang khusyuk 

Tetes embun nan sejuk 

Semburat merah di ufuk timur 

Fajar menjelang 

Nikmat tiada terbilang 

RumahMu begitu indah 

Terbayang Firdaus surgaMu 

 Namun kau tidak ada di sini 

Sakit, kecewa, iba yang kurasa 

Apapun yang kau perbuat setelahnya 

Di mataku tiada guna 

Bukan istimewa 

SUBUH BERSAMA bagiku segalanya 
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KUTUNGGU 

 

Di dalam takbir aku menunggu 

Di dalam Fatihah aku merindu 

Di dalam rukuk aku mengharap 

Di dalam sujud aku resah 

Gelisah, menyerah 

Di dalam salam aku pasrah 

Kau yang selalu kutunggu 
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DEKAN 

 

… “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, 

Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau 

kehendaki,  

dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau 

kehendaki.  

Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki,  

dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki.  

Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 

Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS: Ali Imran 

26). 

Saya sangat percaya akan “campur tangan Allah”. 

Jangankan untuk menjadi seorang Dekan, daun gugur pun 

karena atas kehendak Allah. 

Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan, 

semua atas kehendak Ilahi. 

 

(Januari 2014) 
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3 DESEMBER 2007 = 3 DESEMBER 2015 

 

Subhanallah…. 

Tiba-tiba tersentak bahagia 

Kenangan itu muncul seketika 

Indah tiada terperi 

KAU tunjukkan kebesaranMu 

Kau buktikan kuasaMu 

Siapapun yang KAU kehendaki 

Itu pasti 

Di hari itu atas NAMAMU 

KAU izinkan aku, KAU bimbing aku menuju 

RumahMu 

Baitullah nan suci 

Terima kasih Ya Allah 

Hari ini rinduku semakin mendalam 

 
Salam untuk Dinda Ayu, Pak Agus Wis, Pak Warno, dan Mbak Ning 

(Saat itu dalam kebersamaan) 
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MANASIK  

 

Menata hati siap kembali 

Berkonsentrasi melatih diri  

Pada tuntunanMu  

Memenuhi perintahMu untuk menuju panggilanMu 

Cahaya Haramain membawa arti 

Merajut doa lilahita‟ala 

Bersemayam hajat niat suci 

Menuai makna di dalam diri 

 

(Hotel Grasia, 13 Desember 2015) 
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UMROH 

 

Labbaika Allahuma Umrotan 

Bir Ali saksi ketulusan niatku 

Labbaika Allahuma Labbaik 

Aku penuhi panggilanMu Ya Allah 

Lunas terbayar impas rinduku  

Bahkan lebih…. Dan lebih nikmat itu 

Rinduku rindu yang tiada terperi 

Rindu pada tanah suci  

Di karpet hijau dalam RaudhohMu aku bersimpuh  

mohon ampunanMu 

Di Baitullah aku bersyukur atas segala ridhoMu 

 

(25 Desember 2015) 
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PERJALANAN YANG ENGKAU IZINKAN 

(25 Desember 2015―2 Januari 2016) 

 

SEMARANG―JAKARTA bersama Garuda sekejap mata 

bahkan tiada terasa 

JAKARTA―DUBAI Emirat Airline membahana 

Terasa panjang perjalanan ini 

Semalam kurasakan 

Tiba-tiba terantuk rasa takut 

Jika Kau berkehendak buruk  

Apalah jadinya kami… hancur berkeping 

Aku sangat kecil ya Allah 

Aku sangat lemah ya Robb 

Tiada mampu berbangga diri 

Tiada kuasa untuk menyombongkan hati 

Di sini baru merasa, tiada punya daya apa-apa 

Aku sadar sesadar-sadarnya 

Hasbunallah wani‟malwakil 

Ni‟malmaula wani‟mannasir 

Lahaula walakuatailabillahi‟aliyil adzim 
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DUBAI―JEDDAH kembali Emirat Airline  

membawaku dalam tiga jam 

Sehari waktu penuh pelajaran 

Kemegahan, keindahan, kecanggihan 

Heran juga, ada pohon natal? 

 

JEDDAH―MADINAH bus yang perkasa begitu cepat  

Berlari menyusuri jalan yang panjang 

Sepanjang mata memandang terhampar padang gersang 

Jeddah yang punya “Ali Murah” 

Kau tawarkan cindera mata yang kebanyakan dari Cina 

Bahkan dari Indonesia 

Jeddah yang memiliki “Balad” 

Menguras rupiah orang Indonesia karena terbius barang 

yang ada 

Al Azhar Hotel membawa mimpi hingga pagi hari 
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MADINAH―MAKKAH masih dengan bus yang sama 

Kembali ingatanku pada delapan tahun yang lalu 

Kubah hijau 

Meneduhi makam Rasulullah 

Taman surga di Raudhoh nan Agung 

Masjid Nabawi nan megah mewah bertahta emas 

Dihiasi payung yang indah, lampu yang benderang 

Berdesir hati tatkala melihat kubah bergeser  

membuka dan menutup dalam teknologi yang mutakhir 

Makam Baqi‟ makam para sahabat dan kekasih Rasulullah 

Bergetar berdetak kencang saat Ka‟baitullah nampak 

jelas di hadapan 

Lidah kelu, tenggorokan kering, keringat bergulir, air 

mata tumpah 

Subhanallah… alhamdulillah… walailahailallah… 

waallahuakbar 

Aku yang bukan siapa-siapa, ku yang bukan apa-apa 

Aku yang hina, aku yang banyak dosa 

Engkau ridhoi kembali hadir di sini…. Alhamdulillah 

 

(25 Desember 2015) 
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MERAJUT CINTA 
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NOKTAH  

 

Apa yang kau rasa 

Apa yang kau pinta 

Sebuah mahkota? 

Sebuah istana? 

Lalu apa yang kau bisa 

Selalu mengeluh 

Selalu menuduh 

Berprasangka, menduga-duga, mengira-ngira 

Kasihan…. 

Merantas batas keluguan, ketidaktahuan, kegamangan 

Membaur menjadi pusaran dengki  

Bersemayam iri di hati 

Hidup tidak indah lagi 

Kebersamaan tiada arti 
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KATA MEREKA 

 

Aku adalah guru yang pintar berbicara 

Aku adalah pendidik yang bijaksana 

Aku adalah teman yang pendiam tapi bermakna 

Aku adalah anak buah yang setia, loyal dan punya kinerja 

Aku adalah pemimpin yang terbuka 

Aku sombong bagi yang belum kenal 

Aku harapan bagi keluargaku 

Aku ibu bagi anak-anakku 

Tetangga bilang aku derma 

Kakak bilang aku bahagia 

Mahasiswa bilang aku sederhana 

Kau bilang? Aku tak tahu 

 

(LPMP, 23 Mei 2005) 
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DIAM 

 

Diam bukan berarti setuju 

Diam ketidakberdayaanku 

Diam kompensasiku, obsesiku, harapanku 

Diam ketidakmampuanku 

Diam,  

Aku menjerit, terhimpit 

Diam,  

Sakitku  

Diam itu aku 

 

(LPMP, 23 Mei 2005) 

 



Kumpulan Puisi Menyambut Genap Usia Setengah Abad - Asrofah 

 

Setengah Abad ― 48   

 

 

 

 

INTROSPEKSI 

 

Aku manusia 

Punya asa, punya cita 

Aku makhluk 

Punya tunduk, harus tawaduk 

Aku insan 

Punya iman, Islam, dan ihsan 

Aku hamba 

Punya rasa, punya dosa 

Aku umat 

Punya hasrat, ingin nikmat 

Aku guru 

Punya tahu, punya ilmu 

Aku ibu 

Punya kalbu, ingin digugu 

Aku istri 

Punya hati, ingin dikasihi 

 

(LPMP, 23 Mei 2005) 
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AKU DAN KAU 

 

Aku adalah aku  

bukan siapa-siapa 

kau adalah kau 

bukan aku ataupun dia 

 aku dan keluargaku kau tahu 

aku dan anakku kau tahu 

 aku dan tetanggaku kau tahu 

 aku dan teman-temanku kau tahu 

 aku dan pekerjaanku kau tahu 

 satu yang tidak kau tahu 

Perasaaanku…. 

 Kau dan keluargamu aku tahu 

 Kau dan anakmu aku tahu 

 Kau dan tetanggamu aku tahu 

 Kau dan teman-temanmu aku tidak tahu 

 Kau dan pekerjaanmu sedikit aku tahu 

Satu yang tidak aku tahu 

Perasaanmu…. 

 

(LPMP, 23 Mei 2005) 
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KENALILAH!!! 

 

Kenalilah aku melalui napas 

Kenalilah aku melalui hati 

Kenalilah aku melalui mata 

Kenalilah aku melalui rasa 

 Napas, hati, mata, rasa 

 Menyatu…. 

 Itulah aku 

Lihatlah aku dengan segala kekuranganku 

Lihatlah aku dengan segala kelebihanku 

Kekurangan dan kelebihan 

Terpadu…. 

Itulah aku! 

 

(LPMP, 23 Mei 2005) 
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19 TAHUN 

 

11 Oktober 2011 

Alhamdulillah ya… Allah 

19 tahun Kau izinkan  

Kami merajut mahligai “surga” 

Alhamdulillah ya… Allah 

Tidak terhitung nikmat yang Kau limpahkan 

Tidak terbilang rahmat yang Kau curahkan 

Ya Allah ya Robbi…. 

Seharusnya ada bahagia hari ini 

Aku nikmati hari ini 

Ya…. Allah ya…. Robb 

Hanya Engkau yang tahu perasaan 

yang tahu hati 

yang tahu makna hembusan napas 

yang tahu arah setiap detak jantung 

Hanya Engkau yang tahu diamku  

Engkau Ya Rob… segalanya, tempat hamba mengadu 

Sembilan belas tahun berlayar dengan sabar 

Sembilan belas tahun mencari pengakuan 

Sembilan belas tahun mengiba pengertian 

Sembilan belas tahun haus perhatian 

Sembilan belas tahun mengejar kedamaian 

Sembilan belas tahun mendamba kebahagiaan 

Sembilan belas tahun diam 
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 Diam itu ketidakberdayaan 

 Diam itu amarah 

 Diam itu kejengkelan 

 Diam itu cemburu 

Diam itu amanah 

 Diam itu mengingatkan 

 Diam itu hikmah 

 Diam itu syukur 

 Diam bukan kesombongan 

 Diam bukan kezaliman 

 Diam bukan menyakiti 

 Diam bukan tidak peduli 

 Diam itu AKU, bukan KAMU 

 

(11 Oktober 2011) 
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SEBERANG HATI 

 

Mungkin tulisan ini, sekian ribu dari tulisan yang pernah 

ada dan telah hilang bersama dengan bergulirnya waktu 

Alhamdulillah ya Allah 

Telah Engkau titipkan iman 

Engkau beri nikmat: sehat, selamat, rahmat…. 

Alhamdulillah ya… Robbi… 

Atas segala rizki…. Ampuni… belum bisa jadi hamba 

rabbani 

Aku bersyukur ya Allah 

Engkau beri malu…. Hingga aku menjadi tahu 

Terima kasih ya Allah 

Ais dan Via Engkau percayakan padaku 

Astaghfirullah…. 

Kurang bersyukurkah ya Allah…? 

Ada cemburu 

Ingin perhatian 

Berharap pengertian 

Mendamba kebahagiaan 

Hati gamang karena kau ada di seberang 
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HARI INI SEPERTI HARI YANG LAIN 

 

Tiada kata yang tepat untuk kuungkap 

Sebagai wakil atas sepi, sunyi, hambar, gelisah, jengkel, 

cemburu, marah, bosen, bete 

Dan entah apalagi   

Kalau ini jalan terbaik aku ikhlas 

Berilah kekuatan hati ya Allah…. 

Ampuni ya Allah 

jika rasa ini salah  

jika ucapan itu keliru 

jika laku pun tak diterima 

hari ini seperti hari yang lain 

kau merasa yang paling benar 

kau marah dan aku mengalah  
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EMOSI 

 

Hari ini hanya duduk yang dapat kulakukan 

Hari ini air mata tak tertahankan 

Hari ini tulisan ini yang mewakilkan 

Kegamangan dan ketidakpercayaan 

Gemuruh badai hatimu 

Dahsyat bak lahar merapi 

Mengguncang sanubari yang tenang 

Astaghfirullah 

Subhanallah  

Walhamdulillah 

Walaillahailallah wa allahu akbar 

La haula walaquatailabillahil‟aliyil adzim  

Tenangkan hati kami ya Allah 

Engkau maha tahu dari kami yang tidak tahu 

Aku yakin Engkau punya rencana terbaik untuk kami 

 

 

 



Kumpulan Puisi Menyambut Genap Usia Setengah Abad - Asrofah 

 

Setengah Abad ― 56   

 

 

 

 

TIRAI HATI  

 

Ya Allah ya Robb…. 

Lapangkan hati kami 

Jernihkan pikiran kami 

Kendalikan emosi kami 

Remdamkan amarah kami 

Engkau maha melindungi…. 
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ITULAH KAMU 

 

Itulah kamu 

Di sini senang 

Di sana senang 

Di mana-mana hatimu senang 

Ceria 

Tertawa 

Berwibawa 

Bijaksana 

Tebar pesona 

Bak magnet memikat banyak manusia 
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LEBIH VS KURANG 

 

Lebih egois 

Lebih emosi 

Lebih ambisi 

Lebih amarah 

Lebih melihat orang lain 

Lebih memperhatikan orang lain 

Lebih baik dengan orang lain 

Lebih senang menolong orang lain 

 Kurang mengerti 

 Kurang memahami 

 Kurang menghargai 

 Kurang introspeksi 

 Kurang demokrasi 

 Kurang empati 

 Lebih vs Kurang = aku takut 
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SEMAKIN 

 

Semakin jauh 

Semakin rapuh 

Semakin lupa 

Semakin terlena 

Semakin aku tak mengerti 

 Merasa bisa 

Merasa biasa 

Biasa merasa 

TAPI TAK BISA MERASA  
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MIMPI 

 

Seperti malam-malam yang lain 

Jauh kugapai mimpi-mimpimu 

Merenung kalbu nan sembilu 

Istana nan kokoh, megah disinari lampuMu 

Seisinya tiada dirasa, tiada disapa, tiada dikira 

Pelita hati rampuh, merengkuh dunia 

Mimpimu mimpi yang tiada bertepi 

Mimpiku mimpi berhaji 

Mimpiku mimpi mengaji 

Mimpiku mimpi rabbani 

Mimpiku mimpi surgawi 

Seperti hari-hari yang lain 

Kau masih sama 
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TERIMA KASIH 

 

Terima kasih…. 

Walau terasa kering itu lebih baik 

Di antara persoalan dan beban yang harus ditanggung, 

masih ada juga sedikit mengingat tanggal 9 Februari 

Kasihan kau…. 

Kembalilah pada Allah… segala persoalan akan berakhir 

Ambil hikmah, jadikan pelajaran  

segala peristiwa yang ada 

Jangan khawatir  

Allah akan mencukupi kebutuhan setiap hambanya  

 

(9 Februari 2012) 
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SURAT BALASAN UNTUK VIA ANAKKU DI ASSALAAM 

 

Anakku 

walau sepenggal kalimat yang kau ungkap 

mampu menyiram sampai relung hati yang paling dalam 

Anakku 

walau sekedar kata yang kau ucap 

itu lebih dari cukup 

Anakku  

tak perlu kau kirim emas permata 

tak perlu kau suguhkan kemilaunya dunia 

ucapanmu “…Bu, happy birthday, wish you all the best”  

bagi ibu sebuah hadiah yang tiada tara nilainya 

tidak mampu ditebus dengan mata uang apa pun  

dengan jumlah berapa pun 

Anakku 

9 Februari 2012 ini, ibu sangat bersyukur  

alhamdulillah 

Kau mampu membahagiakan ibu 

Terima kasih anakku….  

semoga kau akan  menjadi anak yang salehah 

jadilah kau Lutfia yang lembut, santun, jujur 

tetap iman dan takwa dalam balutan jilbabmu  

yang anggun 

Ya Allah ya Rahman… Ya Rahim 

Rengkuhlah anak-anakku dalam kasih sayangMu 
 

(9 Februari 2012)
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GALAU  

 

Lagu lama kembali populer di hati 

Nyanyian galau datang membawa risau 

Pagi berseri 

Siang benderang 

Petang remang-remang 

Malam gulita 

Dini sunyi 

… KEMBALI PAGI tiada berarti 

Laguku…. lagu menunggu 
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PERCAYA 

 

Aku percaya kau 

karena aku percaya Allah 

aku takut kau  

karena aku takut Allah 

Dan aku yakin, kau pun takut Allah 

Karenanya aku percaya 

Percaya itu amanah  

Harus menahan amarah 

… menahan egois 

… sabar…. 

Diam… Lebih baik 

aku ingatkan kau 

karena firman Allah 

aku sayang kau 

karena Allah 

aku mencintai dengan segala kekuranganmu 
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SELAMAT JALAN 

 

Lemah lunglai tersungkur di samping jasadmu  

Mbakyuku 

Begitu cepat terasa, aku tak percaya 

Itulah yang tebaik, Allah sangat mencintaimu 

Terasa kemarin kita bersama 

Terasa kemarin kita bercanda 

Sudah kehendakNya, manusia tiada daya 

Tidak ada satupun yang dapat menahan 

Karena kau adalah milikNya 

Sudah saatnya dikehendaki oleh Sang Maha Memiliki 

Semua akan kembali padaNya 

Semoga Husnul Khatimah…. Aamiin 

 

(9 Agustus 2015) 
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MAUMU DAN PINTAKU 

 

Diam dan sedikit kata  

itu maumu 

Baik…. 

Lewat puisi aku bisa 

Semoga lebih terasa untuk diterima 

Karena…. 

Percuma bicara tiada makna 

Ekspresiku adalah jauh ke depan 

Keindahan dunia adalah semu, aku tidak mau itu 

Gemerlap dunia adalah sementara, itu fana 

Bunga surga yang kupinta 
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KELU 

 

Kaku kelu seluruh detak kehidupan 

Nanar di relung batin nan rapuh 

Bias rindu tiada menyatu 

Tuk merengkuh cinta suciMu 

 

@sebuah hati yang galau 

Hasbunallah wani‟malwakil 

Ni‟malmaula wani‟mannasir 

Lahaula walaquataillabilahil 

„Liyil‟adzim 
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MAHARANI 

 

Indah terasa dalam mimpi 

Jiwa melayang terasa terbang 

Hinggap pada hati yang gersang 

Terantuk asa yang terbuang 

Hati-hati…. 

 

Maharani… kau tetap melaju 

Menuju stasiun harapan nan semu 

Aku tidak peduli 

Aku senang di sini 

 

Maharani… bawalah hati mereka 

Ke dalam rengkuh rasa bahagia 

Gelak tawa, riuh gembira 

Itu yang terencana 

 

Maharani… berpijaklah pada relmu yang kokoh 

Lakumu harus lurus  

Jalurmu yang kadang berkelok 

 

Maharani… hati nyinyir karenamu 

Perasaan gerah menjadi pasrah 

Terkikis habis demi cinta 

Ingin hidup lebih bermakna  

Sabar dan ikhlas harus terjaga 

 

(Kereta api ekonomi “Maharani “ Poncol―Pasar Turi) 
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MENGHITUNG KURANG 

 

Pagi hilang terbang melayang bersama  

ego nafsumu 

Seribu kata terucap tiada bekas 

Seribu ungkapan jatuh terlepas 

Kalimat sakti manakah yang mampu mengikis kerasnya 

hati yang membeku 

Kau tidak perlu marah karena aku 

Mengingatkanmu 

Yang berhak marah DIAlah Sang penentu segala arah 

Tidak…. 

DIA sangat menyayangimu 

Dia sangat mengasihimu…. 

Lalu… nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? 

Berapa banyak waktu yang hilang? 

Sampai kapan kau mampu melunasi? 

Siang datang menjelang petang, temaram 

Lusuh rona wajahmu 

Senja pun menjelma di kisaran masa 

Menoreh sesal tiada berujung 
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KATA MEREKA 
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*PUISI-PUISI CATATAN* 
Oleh Handry TM 

embaca puisi-puisi Asrofah, seperti membaca sebuah catatan 
perjalanan yang jujur, mengalir, dan dokumentatif. 

Kesan yang muncul setelah membaca keseluruhan adalah puisi-
puisi itu ditulis oleh seorang perempuan, seorang ibu dan 
sekaligus seorang ibu yang rajin mencatatkan isi jiwanya. 
Puisi yang terhimpun dalam antalogi “Setengah Abad” ini 
menyusun sejumlah catatan pikiran dan perasaan tentang 
kehidupan, rasa syukur, kepedihan, dan juga keindahan. 
Secara eksplisit menampilkan kecintaannya terhadap Allah, 
seperti puisi-puisi yang terangkum dalam bagian kedua 
“KepadaMu”.  Kecintaan kepada kedua anaknya pun sangat 
Nampak pada puisi “Istimewa”, “Hari Ibu di Tenda Mina”, “Surat 
balasan untuk Via Anakku”, “Assalamu’alaikum Solo”.  Bahkan 
cinta terhadap keluarga juga mewarnai puisi catatan ini. 
Dalam puisi “Ketika di Masjid Nabawi,” dituturkannya betapa 
pedih mendengar berita kepergian ibunda saat sang penyair 
tengah berada di masjid Nabawi. 
Demikian pula dalam puisi “Selamat Jalan” menampilkan 
perasaannya saat sang kakak pergi untuk selama-lamanya. 
Puisi-puisi Asrofah rata-rata tampil dengan bahasa yang 
sederhana, seolah menggambarkan pribadinya yang sederhana 
dan bersahaja. Selain itu bahasa yang dipilihnya juga mudah 
dicerna dan tidak berbelit-belit dari situ terbayang pula sikap 
hidupnya yang qona’ah. 
Saya yakin “Setengah Abad” akan menambah khasanah perpuisian 
di Indonesia. 
Semoga menjadi kenang-kenangan yang indah dan bermanfaat 
dalam usianya yang ke-50. Selamat menikmati. (Handry TM, 
penyair) 

  

M 
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REPORTASE CINTA DAN DOA 

Oleh Tohar TS. 

 

enikmati puisi Asrofah dalam kumpulan puisi 

Setengah Abad, saya larut dalam reportase 

perjalanan hidup sang penyair yang penuh syukur. Menyimak 

puisi-puisinya, seakan membuka lembar-lembar catatan harian. 

Begitu detail dia merekam peristiwa yang berkesan bagi 

kehidupannya. Reportase perjalanan hidup  dituangkannya dalam 

bentuk puisi. Seperti kutipan berikut: 

Sembilan belas tahun berlayar dengan sabar 

Sembilan belas tahun mencari pengakuan 

Sembilan belas tahun mengiba pengertian 

Sembilan belas tahun haus perhatian 

Sembilan belas tahun mengejar kedamaian 

Sembilan belas tahun mendamba kebahagiaan 

Sembilan belas tahun diam 

(19 Tahun) 

  

Kumpulan puisi ini juga wangi oleh taburan bunga doa dan 

buah syukur. Sekedip pun  tidak melewatkan buah syukur dari 

doa yang ia panjatkan. Seperti yang diungkapkan dalam puisi 

“Ketika di Masjid Nabawi”, “Khatam di Tanah Suci”, “Perjalanan 

yang Engkau Izinkan”, dan “Kuliah Lagi”. Seperti kutipan berikut: 

Labbaikallahhumma Labbaik 

Kupenuhi panggilanMu ya Allah yang Maha Kuasa 

Dengan segala kerendahan hati kubertasbih Subhanallah 

Dengan segala kekurangan diri kubertahmid Alhamdulillah 

Dengan segala kelemahan jiwa kubertakbir Allahu Akbar 

Dengan segala keterbatasan raga kubertahlil Lailaha Illallah 

Tiada daya yang kumiliki, kecuali karena kekuatanMu 

Kau tunjukkan kesucianMu 

M 
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Kau berikan nikmatMu 

Kau perlihatkan kebesaranMu 

Raga ini lemas, jiwa ini luruh, hati ini luluh dan bibir ini kelu 

Hanya air mata bahagia yang tiada terbendung 

Melihat pusaran dunia, menyaksikan kiblat manusia 

Di sinilah zentrum perhatian manusia setiap lima waktunya 

Ka'bah yang begitu nyata 

Kusimpuh mendendangkan asmaMU 

(Kupenuhi Panggilanmu, Desember 2007) 

  

Inilah asyiknya menikmati puisi-puisi yang lahir dari 

karya seniman akademisi, jika dibanding dengan karya puisi 

seniman murni. Seniman murni biasanya penuh warna 

pemberontakan, ‘kemarahan’, kegalauan, kegelisahan, kritikan. 

Namun membaca puisi-puisi Dia sebagai akademisi, kata lain dari 

landai, terasa tenteram, santun, dan jauh dari suasana kegaduhan. 

 Dalam Setengah Abad, dia berdoa, bersyukur, serta 

mengungkapkan cintanya kepada anak, suami, profresi, dan cinta 

terhadap lingkungan sekelilingnya. Lewat Setengah Abad, dia 

membuktikan tidak hanya seorang akademisi. Namun kata 

penyair sangat patut disandangnya. 

 Terbitnya kumpulan puisi ini, semoga dapat 

menginspirasi, mengedukasi, memelopori generasi dalam menulis 

puisi dengan pilihan kata yang mudah dipahami, guna mengikuti 

perubahan yang tak kunjung henti. Akhirnya, selamat ulang tahun 

dan selamat berprestasi di kancah seni menulis puisi. (*) 
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Puisi, Ibu ‘Maskulin’, dan Kemuliaan Kecil di Sekitarnya 
Oleh Setia Naka Andrian 

 

agi itu, saya cukup kaget. Seorang teman di kantor 

bilang kepada saya, katanya baru saja saya dicari Bu 

Asrofah. Tentunya pikiran saya tiba-tiba lepas ke mana-mana, 

karena yang memanggil adalah pimpinan saya, Ibu Dekan 

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS. Sontak setelah 

saya tahu hal tersebut, saya langsung angkat kaki dari ruang 

kerja saya dan langsung mengambil langkah yang cukup 

gemetar menuju Ruang Dekanat. Siapa saja pasti akan 

berpikiran sama jika dipanggil atasan, pasti akan ada teguran 

atas kesalahan-kesalahan kerja yang dilakukan. 

Sesampainya di Dekanat, ternyata yang saya takutkan 

runtuh begitu saja, ketika Bu Asrofah memberikan satu bundel 

kumpulan puisi. Ada sejumlah 63 judul puisi yang termaktub 

dalam dummy buku puisi bertajuk “Setengah Abad”, yang dalam 

waktu dekat ini akan dibukukan untuk menyambut genap usia 

setengah abad beliau. Selanjutnya, angin segar melingkar di 

benak hingga segenap tubuh saya. 

Mata saya berbinar, ternyata puisi masih memiliki ruang 

cukup besar bagi seorang pimpinan sesibuk Dekan yang setiap 

hari harus mengajar dan mengatur segala aktivitas akademik di 

kampus tempat saya bekerja ini. Batin saya, sungguh, ini 

wilayah mulia, puisi menjadi bagian kecil yang memiliki peran 

besar dalam wilayah kehidupan seseorang. Lebih-lebih, puisi 

kali ini ditulis oleh seorang ibu yang tentu sangat besar pula 

peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Belum 

lagi, jika selepas tanggung jawab kepada keluarga, ada tugas 

lain, yakni berkarier dalam tempat kerja tertentu. Lalu di mana 

P 
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wilayah yang diduduki puisi? Seperti apa kekuatan dan peran 

puisi dalam diri seseorang tersebut? 

 

Puisi sebagai Spasi Hidup 

Barang tentu, puisi dalam diri seseorang, diyakini lahir 

dari segala aktivitas kehidupan agama, kehidupan sosial, dan 

kehidupan individual. Segala itu direkam dan dicatat pelan oleh 

Bu Asrofah hingga usia setengah abad ini, usia yang sudah tidak 

diragukan lagi dalam ikhtiarnya untuk memenuhi kebermaknaan 

cinta manusia, cinta dunia, dan kecintaan kepada Tuhan Yang 

Maha Segalanya. 

Dalam buku ini, puisi mengambil wilayah yang cukup 

mendalam, lebih-lebih bagi seorang penyair perempuan. Seperti 

yang dialami pula oleh sederet penyair perempuan lainnya 

semacam Hanna Fransisca yang juga berkarier sebagai 

pengelola bisnis di bidang otomotif. Kemudian ada pula Rieke 

Diah Pitaloka Intan Purnamasari, selain berpuisi, ia juga 

berkarier sebagai politikus dan pemain sinetron. 

Selanjutnya, ada pula penyair perempuan „ibu rumah 

tangga‟ yang baru-baru ini memenangkan sebagai juara ketiga 

dalam ajang bergengsi Sayembara Manuskrip Buku Puisi 

Dewan Kesenian Jakarta 2015. Penyair tersebut bernama Cyntha 

Hariadi, dalam manuskrip buku puisinya yang berjudul “Ibu 

Mendulang, Anak Berlari: Kumpulan Puisi Pendek di Atas 

Celemek”. 

Saya melihat pelan, aktivitas kreatif yang dilakukan Bu 

Asrofah hampir memiliki nasib segaris dengan yang dilakukan 

oleh beberapa deretan nama-nama penyair perempuan yang saya 

sebutkan tadi. Dari mulai wilayah ibu rumah tangga, pekerjaan, 
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hingga karier yang sama-sama ditekuni „ibu-ibu maskulin‟ 

tersebut. Semuanya dilakukan dengan penuh kemuliaan, dan 

segalanya bermuara pada puisi. Dalam posisi ini, puisi 

mengambil wilayah yang cukup besar sebagai penggerak 

wilayah-wilayah lainnya. 

Saya sendiri sangat yakin, bagaimana puisi menciptakan 

tenaga lain dalam kehidupan seseorang. Jika secara sederhana 

gelimang kehidupan dan segala aktivitas berkehidupan di dunia 

ini adalah sederet kalimat yang sangat panjang serta membuat 

napas kita megap-megap, maka tugas puisi adalah sebagai spasi. 

Seperti halnya saya ingat sepenggal puisi cinta sederhana yang 

sempat saya tuliskan, “Aku hanya ingin menjadi spasi untuk 

menghindarkanmu sebelum titik.” 

 

Puisi, Ibu, dan Kehidupan Domestik 

Dalam buku kumpulan puisi ini, Bu Asrofah berupaya 

menyampaikan sepenuh kesederhanaan dan kelegaan berkata-

kata. Upaya-upaya tersebut timbul akibat posisi strategis yang 

dialami dalam kesehariaanya. Saya sangat yakin, betapa seorang 

ibu akan lebih mendalam merespon, mengendapkan dan 

menyublimkan segala hal yang menampari dirinya. 

Misalnya beberapa alasan yang disampaikan juri 

sayembara manuskrip buku puisi DKJ 2015 (Oka Rusmini, Joko 

Pinurbo, dan Mikael Johani), sehingga memilih puisi-puisi 

Cyntha Hariadi, sang ibu rumah tangga sebagai pemenang 

ketiga, “Puisi dengan bahasa yang simpel, berhasil memotret 

kekompleksan kehidupan domestik bagi seorang ibu di 

Indonesia. Puisi-puisi yang bercerita tentang tetek-bengek 

urusan rumah secara literal, sekaligus rumah sebagai metafora 
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tubuh dan jiwa seorang ibu yang dikacaubalaukan oleh 

pengalaman melahirkan dan  membesarkan anak. 

Segala itu sangat nampak, dan begitu tegas dipaparkan Bu 

Asrofah dalam sebagian besar puisi-puisinya. Di antaranya pada 

puisi berjudul “Hari Ibu di Tenda Mina”, /”Ibu... selamat hari 

ibu ya”/ “Ibu sehat aja to?”/ “Ibu kalau antri makan bawa roti 

ya....”/ “Adik sehat kok, Bu.”/ “Salam untuk Bapak ya, Bu....”// 

Melalui SMSmu terhapus rasa rindu/ Terima kasih Via anakku/ 

Kau ingat itu/ Inilah hadiah terindah bagi seorang ibu// Anak 

yang saleh/ Doakan ibu ya, Nak/ Besok masih satu kali lontar 

jamarat wustho dan ula//. 

Dari puisi tersebut nampak agung hubungan ibu dan anak-

anaknya. Dalam kondisi apa pun, saat anak-anaknya berjauhan 

dengan kedua orangtua, maka ibu tetap menjadi posisi paling 

utama. Ibu menjadi pilihan pertama sebelum bapaknya. Seorang 

anak pasti akan lebih memilih meletakkan kepala di pangkuan 

ibunya terlebih dahulu sebelum tiba di pelukan bapaknya. 

Misalnya saya ingat lagi puisi Andy Sri Wahyudi (2012), yang 

sama-sama menyoal “Hari Ibu”, / Aku tak cukup laki-laki untuk 

menjadi ibu/. 

Ada lagi puisi lain yang menjadi catatan „penanda‟ dalam 

segala hal yang dianugerahkan Tuhan kepada Bu Asrofah, 

misalnya ketika beliau mendapat mandat untuk menjadi 

pemimpin fakultas. Berikut penggalan puisi berjudul “Dekan”, 

/Saya sangat percaya akan “campur tangan Allah”. Jangankan 

untuk menjadi seorang Dekan, daun gugur pun karena atas 

kehendak Allah./ Tidak ada sesuatu yang terjadi karena 

kebetulan, semua atas kehendak Ilahi/. 
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Dalam diri Bu Asrofah, saya sangat yakin, walaupun puisi 

menjadi „spasi‟ dalam kehidupannya, namun puisi memiliki 

wilayah utama dalam hal posisi „curhat‟ berkemanusiaan dan 

bertuhannya. Puisi menjadi upaya kecil ketika segala hal tak 

mungkin disampaikan begitu saja. Puisi menjadi muara kecil 

ketika banyak „tembok‟ yang tak begitu bersahabat dan menjadi 

sangat transparan menyebarkan apa saja. Misalnya pada era 

berkicau dalam media sosial yang sangat populer saat ini. 

Puisi menjadi mahluk hidup tersendiri dalam diri 

penyairnya. Misalnya saja dalam puisinya berjudul, “Di Dalam 

Laptop” berikut, /Kupegang dalam kegamangan/ Kubuka 

dengan kecewa/ Kusentuh tanpa ekspresi/ Kupandangi tiada 

henti/ File itu sudah tidak terbaca lagi// Tersimpan dalam 

ketidakpastian/ Terbungkus di atas arogansi yang tiada pernah 

dimengerti// Sekian waktu/ Kucari/ Kumengerti/ Kutulis/ Dan 

terhapus di tengah perjalanan yang menantang// Semangatku 

hilang bersama aturan semu//. 

Banyak lagi puisi-puisi lain, yang saya rasa sangat 

dipengaruhi dan berpengaruh dalam setiap aktivitas yang 

dialami penulisnya. Misalnya yang termaktub dalam beberapa 

judul-judul berikut, “Assalamu‟alaikum Solo”, “HGN & HUT 

PGRI”, “Kupenuhi Panggilanmu”, “Surat Balasan Untuk 

Anakku”, dan puisi-puisi lainnya yang sebagian besar, bagi 

beliau menjadi „abdi‟ tersendiri sebagai pengakuan atas karunia 

yang tak terkira dalam genap usia setengah abad. 

Lagi-lagi saya akan tegaskan, bahwa puisi sampai kapan 

pun akan tetap menjadi „spasi‟, setidaknya menjadi upaya kecil 

dalam pengobat jiwa serta penyakit-penyakit lainnya. Bahkan, 

dapat menjadi „penggedor iman‟ dan „nyawa‟ tersendiri dalam 
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diri seseorang yang beraktivitas lebih luas serta berhubungan 

dengan khalayak. 

Misalnya saja yang dilakukan di kampus tempat saya 

bekerja, setiap hari senin, sebelum melakukan aktivitas 

pekerjaan, dilakukan pembacaan puisi dan doa. Awalnya saya 

tidak sengaja melihat aktivitas mulia tersebut. Pagi-pagi sekali, 

sekitar pukul 06.30, saya berniat mengambil beberapa koran 

langganan saya di salah satu ruang. Tenyata ada lingkaran besar 

yang berisi pejabat-pejabat kampus, dosen, dan karyawan. 

Lalu sontak saya langsung ikut melingkar. Puisi 

dibacakan, puisi menjadi penyeru kebaikan, penyemangat, dan 

pengobat bagi jiwa-jiwa yang disentuhnya. Hingga berikutnya 

puisi diakhiri, dan berlanjut pada muara doa-doa. Memang 

sangat benar, jika posisi puisi sangat tepat bersanding dengan 

doa. Puisi berada tepat di bawah doa. Puisi menjadi bagian kecil 

dari doa. 

Seperti diyakini Bu Asrofah dalam buku kumpulan 

puisinya ini. Puisi menjadi doa tersendiri dalam setiap langkah 

aktivitas berkehidupan dan bertuhannya. Selamat berulang 

tahun, Bu Asrofah. Benar Bu, setengah abad adalah babak 

pertama. Kata Afrizal Malna dalam puisi terkenalnya. “Abad 

yang Berlari” (1984), “Dada yang bekerja di dalam waktu. 

Dunia berlari. Dunia berlari. Seribu manusia dipacu tak habis 

mengejar.” Selamat menunaikan abad berikutnya, Bu Dekan! 

Semoga babak berikutnya semakin memberkahi dan semakin 

berpuisi! 

 

─Setia Naka Andrian, penyair kelahiran Kendal, 4 Februari 1989. Dosen Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang (UPGRIS). Tahun ini 

sedang menyiapkan penerbitan dua buku puisinya, “Perayaan Laut” dan “Manusia 

Alarm”. 
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TENTANG PENULIS  

 

ASROFAH, lahir 9 Februari 1966. Pendidikan dasar (SD, SMP) 

ditempuh di kota kelahirannya Kendal, kemudian hijrah ke 
Semarang untuk melanjutkan sekolah di SPGN Semarang, 
UPGRIS, dan UNNES. Sekarang Bekerja sebagai dosen di FPBS 
UPGRIS. Menikah dengan M.Syafrudin Mamonto dikaruniai anak 
Kharis Syahrial Alif Mamonto dan Lutfia Huda Aulia Mamonto. 
Alamat Jalan Pucangsari IV/8 Pucanggading Mranggen Demak 
Indonesia. 

  

  

  


