
WICARABASA
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah

2 SABTU
2 April 2022

P u i s i
NARASI 2021
Di pagi yang porak-poranda
media bersitegangpadakebijakanpenguasa
peristiwa demi peristiwaseakanmenjadi air yang 
mengalirkehulu
mencarimangsanyauntukkematian

Di tengahriuhnyaomongkosong
rakyat di paksamenjualtanah
sebagai modal kesejahteraankatanya
namun, kegiranganituhanyasebagaitamu yang di-
am-diammerenggutnyawatuanrumah

sementaradengungpembelaanterdengardarisudut-
desa
ibu-ibu yang gagahmenghadangpara robot besi
dilumpuhkansuaranya.
ada yang menangiskehilangansaudara
ada yang merataptaktahutinggal di mana
bahkanada yang merengangnyawadariserakahn-
yasenjatatukangbakso

Pemimpin yang gagahtakberkutik
kuathanyapadabelusukansaja
sementararakyatmemilihnya
berkuasarakyatdibunuhnya.

Tuhanmengapakaubiarkanseringalaitumeng-
gonggong
hidup di bumi mu yang indahini
mengapakausudimemeliharamereka
sedangtubuh kami sudahhabisdicabiknya
hingganyawa-nyawabeterbangantanpaada yang 
menggugat

IBU
maretminggukedua
hidangancantikterpancarpadasenyumnya
ibumemberikansepotong roti yang dihiasidengan-
berwarnarindu
waktuitusayabarumenjamabeberapapelukan-
hangat
lima menitmenjelangmenyeduh kopi di sampin-
grumah ayah
sementara Ramadan sangatdekatdenganpelabuhan

kali iniibubenar-benartakikutuntukmengarungin-
ya
sebabtigatahunsilamiasudahmenguras air mata
akusudahpasrah, hanyabisamemeliharabercak-
bercakwaktu

derita yang kuatkinikutuliskanpadaderetansu-
ratkabar
setiapmembacanyakembaliakumelihatsenyumibu-
padapada bait pertamapuisiini

dihamparankotakasihibumasihterjaga
ketikajalananmacetkubanyangkanibusedangmen-
jahitbulan
yang  terlukaolehrindu  ayah yang sebenarnyale-
bihterlukadariaku

AYAH
Menjelangmagriblangitmencetakjinggamerona
menggunakanbajulogam yang terbuatdaripagi
ayah datangdaripintubelakang
tanpasalammenyusuridapur

beberapalelahterjatuhketikasandardikursibuatan-
nyasendiri
ayah sudahpulangsetelahseharianbekerjauntu-
kanaknya
jugasenja yang berpamitansecaratragis
barangkali ayah inginberbaring.

takmeninggalkan kata
sebaitpuisi, sepucuksuratjugahangatsapaannya
akutahutuhantelahmeciptakanlelahditubuhnya
semasahidupnyamemapahperutlaparanaknya
seluruhtubuhnyasudahmenjadikerjauntukkel-
uarga

Cerpen

Artikel

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN PERUSAHAAN: Tauhid Lawira, PIMPINAN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Udin Salim, WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Syamsu Rizal, STAF REDAKSI:  M Yusuf BJ, Pataruddin, Michael Simanjuntak, 
Syahril Hantono, Sudirman REPORTER: Djunaedi Mahyuddin, Moh Fadel, Moh. Fikri, Moh. Faiz, Adi Pratama BIRO-BIRO: Ariston Aporema (Sigi), Murad Mangge (Morowali), Alekson Waeo (Morowali Utara), Aco Amir (Tolitoli), 
Faiz M Sengka (Parigi), Tamsyir (Donggala), Syaipul Sulayapi (Poso), Purnomo Lamala (Banggai Laut), SEKRETARIS REDAKSI: Dwi Septyaninggrum, ARTISTIK: Yudha Prasetyo (LEAD), Jeannete Christy, Mohammad Rahmad, 
Tri Ramanandha, PENERBIT:  PT Pena Metro Sulteng, DIREKTUR: Tauhid Lawira, MANAJER KEUANGAN: Siti Salma, IKLAN : Sukarny Ningsih, PERCETAKAN: PT Metro King Sulteng, MANAJER PERCETAKAN: Tauhid Lawira, 
ALAMAT REDAKSI / IKLAN / PERCETAKAN / PEMASARAN : Jl Sisingamangaraja No 9 A Palu, TELEPON REDAKSI:  08115557230, TELEPON IKLAN & BERLANGGANAN: 08115557230, EMAIL: metrosulawesi@gmail.com | 
marketing.metrosulawesi@gmail.com, WEBSITE: www.metrosulawesi.co.id, REKENING: Bank Muamalat 831.003.8256, Bank BNI 345.145.706, AGEN DAERAH: Poso: Abdulah, Morowali: Murad Mangge (0852 9925 8643), Morowali 
Utara: Alekson (0812 4423 4768), TARIF IKLAN: DISPLAY HAL 1: Rp 50.000/mmk, DISPLAY BW: Rp 30.000/mmk, DISPLAY FC: Rp 40.000/mmk, IKLAN KOLOM: Rp 10.000/mmk, IKLAN KELUARGA: Rp 10.000/mmk, IKLAN BARIS: 
Rp 5.500/mmk, ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN.

Assalamu ‘alaikum Cinta
ENAM bulan sudah, Ratih melewa-
ti impiannya untuk meraih cita-citan-
ya. Entah, sudah berapa puluh kali ia 
melamar pekerjaan dan selalu ditolak. 
Rata-rata perusahaan yang dilamar me-
nolaknya dengan alasan klasik, tidak 
sesuai kriteria dan kebutuhan perusa-
haan. Ijazahnya, yang hanya Diploma 
D-3, sepertinya bukan jaminan untuk 
diterima. Apalagi Ratih belum memi-
liki pengalaman kerja.

Suatu hari, ketika semangat Ratih 
mulai kendur, dia menerima panggilan 
wawancara di sebuah perusahaan be-
sar. Meski sinar matahari begitu mey-
engat siang itu, kegembiraannya seak-
an mengalahkan terik matahari. Ratih 
pun bergegas untuk memenuhi pang-
gilan kerja itu, tetapi harus melewati 
tes wawancara.

Penampilannya yang sedikit tom-
boi membuatnya sedikit bingung, ha-
rus mengenakan gaun apa untuk tes 
wawancara. Karena lingkungan rumah 
dan tetangganya yang begitu heterogen 
dan marjinal, sehingga mereka terbiasa 
dengan pakaian biasa dan sedikit bebas. 
Untungnya, tetangga Ratih begitu baik, 
tidak mempedulikan hal-hal yang sifat-
nya pribadi. Meski kampung mereka se-
dikit kumuh, letaknya di pinggiran kota.

“Maafkan ibu, Ratih. Seharusnya 
ibu yang membanting-tulang untuk 
kedua adikmu.”

“Ibu jangan berkata begitu. Yang 
penting ibu tetap sehat dan bisa terse-
nyum, itu membuat Ratih sangat ba-
hagia.”

“Assalamu ‘alaikum, Bu.” Ratih 
dengan cepat meninggalkan ibunya ke-
tika pamit untuk berangkat memenuhi 
panggilan wawancara di perusahaan 
yang memanggilnya. 

Wajahnya berbinar, tak memedu-
likan terik matahari yang menghun-
jam pandangannya. Bagaimana tidak, 
sekian bulan Ratih hanya bisa memen-
dam keinginannya untuk bekerja di 
sebuah perusahaan. Bekerja sebagai 
orang kantoran.

Dalam perjalanannya, Ratih mem-
bayangkan seluruh penderitaan yang 
dilaluinya bersama keluarganya. Beber-
apa tahun lalu, Ratih mengantar ibun-
ya ke dokter. Ibunya mengeluh sering 
capek dan kepalanya sering pusing. Se-
mentara uang yang ada, peninggalan 
pensiun bapaknya hanya pas-pasan un-
tuk biaya hidup sehari-hari. Sepuluh ta-
hun lalu, Ratih ditinggalkan bapaknya. 
Bapaknya yang hanya pegawai kecil, 
meninggal dunia akibat kecelakaan. 
Adik-adik Ratih, kala itu masih kecil.

Dalam ingatan Ratih yang sela-
lu mengganggu pikirannya, ibunya. 
telah divonis menderita penyakit leu-
kemia. Penyakit yang cukup berbaha-
ya karena sewaktu-waktu bisa menye-
babkan kematian. Pertentangan batin 
ini seperti batu-ujian buat Ratih untuk 
meraih impiannya, menjadi orang suk-

ses demi ibu dan kedua adiknya. Ratih 
harus kuat dan tegar, tidak boleh jadi 
perempuan cengeng.

Selama proses wawancara, Ratih 
sama sekali tidak peduli dengan per-
tanyaan-pertanyaan yang diajukan 
personalia. Baginya, yang penting bisa 
cepat bekerja.

“Apakah saudara tidak merasa rugi. 
Perusahaan ini menerima karyawan 
hanya pada posisi pramusaji, sementara 
pendidikan saudara adalah diploma.”

 “Bapak ini bagaimana, saya mela-
mar kesini dan dapat diterima seb-
agai karyawan, itu sudah luar biasa 
bagi saya.” jawaban Ratih mengalir 
begitu saja.

“Tapi…. ya sudah, mulai besok 
saudara bekerja dan harus disiplin 
tepat waktu.” Personalia tidak sem-
pat menjelaskan alasannya, dia han-
ya heran dan merasa bingung melihat 
ekspresi Ratih.

Ratih keluar dari ruangan persona-
lia, betapa girang dan tidak sadar berte-
riak, sambil berjingkat. Spontan, kare-
na gembiranya, dia memeluk seseorang 
yang ternyata orang tersebut wakil di-
rektur perusahaan ini. Orang tersebut, 
Pak Rangga, yang kini memegang ken-
dali perusahaan milik keluarganya. Di-
rektur perusahaan ini adalah ibunya 
Rangga, Bu Maria. Ibunya Rangga su-
dah beberapa bulan tidak lagi masuk 
kantor, karena ada masalah keluarga 
yang membuatnya kehilangan gairah.

 Sejenak Rangga berteriak 
memanggil satpam untuk mengamank-
an Ratih, yang dianggap telah melece-
hkan Rangga di depan karyawannya.

“Bapak ini bagaimana? Saya ini 
karyawan baru disini, kenapa saya di-
usir!” bantah Ratih.

“Tidak, mulai saat ini juga kamu 
saya pecat!” Ratih pun berontak, teta-
pi security lebih sigap membawanya 
keluar dari kantor.

Apa daya, yang awalnya Ratih be-
gitu gembira, belum sempat bekerja, 
kini dia menyesali perbuatannya yang 
tidak sengaja kepada Rangga. Meski 
sebelum diusir, Ratih sempat memin-
ta maaf kepada Rangga. Pupus sudah 
harapan Ratih, tetapi nalurinya mem-
berontak untuk minta keadilan. Biar 
bagaimanapun, Ratih harus berjuang 
untuk mendapatkan posisinya kembali. 

“Orang itu sinting barangkali” 
gerutu Ratih.

Ratih bersikeras tidak mau menin-
ggalkan kantor itu. Kantor yang ter-
letak di daerah perkantoran elit dan 
megah, bagi Ratih adalah pertaruhan 
nasib bagi orang kecil. Ratih menung-
gu hingga kantor itu tutup, dan dia in-
gin mencegat Rangga. Belakangan Ratih 
mengetahui nama Rangga dari beber-
apa orang yang sering mangkal di de-
pan kantor itu.

Ratih begitu letih, setiba di rumah, 
Ratih disambut keluarganya bagai 

seorang pahlawan. Ratih bingung ha-
rus mengatakan bagaimana. Tidak ada 
pilihan selain sedikit berbohong demi 
membuat senang ibunya dan kedua 
adiknya. Masa-masa bulan terakhir 
yang dijalani keluarganya begitu berat. 
Apalagi kampungnya sempat diisolasi 
karena wabah pandemi. 

“Alhamdulillah, akhirnya kamu 
bisa meraih impianmu.” kata ibunya. 
Ratih hanya tersipu malu.

Keesokannya, untuk tidak 
mengecewakan keluarganya, pagi-
pagi sekali Ratih sudah berangkat me-
ninggalkan rumah, seolah-olah dia mu-
lai bekerja. Di pikiran Ratih, dia harus 
menuntut haknya. Dia bersikeras un-
tuk bertemu dengan Pak Rangga dan 
ingin menjelaskan duduk persoalan-
nya. Ratih kembali ditolak masuk kan-
tor. Ada perasaan dendam di dadanya, 
kenapa Pak Rangga tidak punya hati 
nurani kepadanya?

“Saya akan menuntut Pak Rangga.” 
ancam Ratih kepada sekretaris perusa-
haan, yang sempat ditemuinya. Karena 
sekretaris itu juga seorang perempuan, 
ada rasa iba kepada Ratih, dan dia me-
nyarankan untuk menemui Pak Rang-
ga di rumahnya. 

Sesampai di rumah Pak Rangga ses-
uai alamat yang diberikan, Ratih begi-
tu kaget karena perumahan yang did-
iami oleh Pak Rangga tidak jauh dari 
perkampungan tempat tinggalnya. 
Hanya sekitarsatu  kilometer jaraknya. 
Perumahan mewah yang didiami oleh 
para pejabat dan orang-orang kaya. Pin-
tu pagar rumah itu tertutup rapat. Ratih 
berkeyakinan, dia pasti dapat bertemu 
dengan Pak Rangga.

Karena gerak-gerik Ratih sedikit 
mencurigakan, dari dalam pagar sat-
pam menghampiri dan bertanya ke 
Ratih.

“Mbak ini cari siapa?”
“Cari Pak Rangga.”
“Kalau jam segini, Pak Rangga ma-

sih di kantor. Nanti sore baru pulang. 
Mbak ke kantornya saja.”

“Tidak Pak, biar saya tunggu disi-
ni saja.”

   “Yah terserah Mbak saja. Tapi saya 
tidak boleh buka pagar kalau tidak ada 
perintah.” Ratih hanya tersenyum  kecut 
mendengar penjelasan satpam.

Tanpa sepengetahuan mereka, 
ternyata Meliana, adik  Rangga mengin-
tip dari jendela kamarnya, di lantai dua. 
Entah kenapa, tiba-tiba Meliana terger-
ak hatinya, turun dan menemui Ratih. 
Meliana mengajak Ratih untuk men-
gobrol di teras rumah. Meliana begi-
tu kagum melihat Ratih, seorang ga-
dis cantik yang berpenampilan seder-
hana. Tanpa terasa, mereka mengo-
brol cukup lama. Ratih akhirnya tahu 
bagaimana sikap dan sifat Rangga dari 
adiknya, Meliana.

Dalam perjalanan pulang, Ratih 
sedikit bingung, kenapa sikap Rangga 

dan Meliana begitu jauh bertolak be-
lakang. Meliana tipe gadis sabar, yang 
tidak pernah memedulikan status sos-
ial seseorang, sehingga perkenalan den-
gan Meliana membuat Ratih berubah 
pikiran. Tidak semua orang kaya sela-
lu bersikap sombong.Ratih belum siap 
untuk menjelaskan pada ibunya jika dia 
tidak jadi kerja.

Ratih menerawang jauh, menco-
ba untuk membayangkan persoalan 
yang dihadapi Ibu Maria. Wanita kaya 
yang punya perusahaan besar, kemu-
dian berpisah dengan suaminya kare-
na Ibu Maria terlalu sibuk dengan uru-
san pekerjaan. Hidup memang sebuah 
misteri. Kekayaan bukan jaminan bisa 
membuat orang bahagia. Bu Maria bu-
tuh orang yang bisa mengerti kondisi 
kejiwaannya, itu yang membuat dia me-
mutuskan kepada Rangga, meneruskan 
perusahaannya.

Tiba-tiba mengalir ide dalam piki-
ran Ratih, kenapa tidak melalui Meliana 
untuk mendekati Ibu Maria. Barangkali 
saja kehadiran Ratih dapat mengemba-
likan gairah hidup Bu Maria. Meski akh-
irnya Ratih mengetahui kalau Bu Ma-
ria berbeda keyakinan dengan dirinya. 
Apakah perbedaan itu harus selalu di-
pandang tidak dapat disatukan? Ratih 
sudah terbiasa dengan lingkungan 
kampungnya yang sangat heterogen.

Hari-hari yang dilewati Ratih seak-
an menjadi ringan. Kini ia begitu akrab 
dengan dengan Ibu Maria. Dan tanpa 
direncanakan, beberapa kali Ratih ber-
temu dan makan bersama Meliana dan 
Rangga. Rangga pun seakan berubah 
total, seakan ingin menghapus kenan-
gan manis bersama calon istrinya, yang 
akhirnya kandas karena kesibukan ker-
ja Rangga.

Semangat Ibu Maria pun seak-
an hidup kembali setelah sekian ta-
hun bermuram diri berkat kehadiran 
Ratih. Akhirnya Ibu Maria tahu setelah 
berkunjung ke rumah Ratih. Bagaimana 
keluarga Ratih hidup dalam kekuran-
gan serta Ibu Dewi yang tegar dan sabar 
dalam menghadapi ujian hidup. 

Hingga suatu saat, Ibu Maria datang 
ke kantornya menemui anaknya, Rang-
ga. Luar biasa, Rangga begitu kag-
et setelah mengetahui ibunya datang 
bersama Ratih.

“Mama, hanya mengirim seseorang 
disini untuk membantu kamu menyiap-
kan makanan. Biar kamu tidak keluar 
makan siang di luar kantor.”

“Kenapa harus begitu, Ma.” bal-
as Rangga.

“Iya, karena kamu harus mengem-
balikan haknya sebagai karyawanmu.”

Masalah memang tidak segampang 
pikiran manusia, hati Rangga luluh dan 
sedikit demi sedikit tumbuh perasaan 
cinta kepada Ratih. Cuma Rangga bin-
gung, dia dan Ratih terbentur oleh aga-
ma yang berbeda. Dan mamanya tahu 
apa yang dipikirkan Rangga. Bahwa 

cinta itu adalah perasaan yang tak ber-
wujud tetapi bisa dirasakan, meski den-
gan perbedaan prinsip.

“Manusia selalu hidup dalam per-
bedaan, dan manusialah yang harus me-
nyatukan perbedaan itu.” kata Ibu Ma-
ria seakan menangkap pikiran anaknya.

“Mama bisa kembali bahagia sep-
erti ini, itu karena Tuhan sudah meng-
hendakinya. Mungkin itu lewat tangan 
Ratih. Dia, perempuan hebat yang pan-
tas jadi menantu mama.”

Rangga tersenyum lebar. Cinta me-
mang tidak harus hanya melihat sisi 
yang sama. 

“Assalamu ‘alaikum cinta.” agak 
gugup Rangga mengucapkan di ha-
dapan Ratih. ***
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Ketika Hidar Amaruddin Membuat Makna Terasa Samar
PUISI dapat disebut sebagai jenis 
karya sastra yang paling mempe-
sona sekaligus penuh enigma di 
antara karya sastra lainnya seper-
ti novel maupun cerpen. Penye-
babnya sebenarnya sederhana, 
puisi cenderung singkat, sedan-
gkan novel atau cerpen cender-
ung lebih panjang. Kesan ‘sing-
kat’ itulah yang membuat pen-
cipta puisi dituntut lebih cermat 
dalam penataan bunyi, irama, dan 
makna khusus di dalamnya. Oleh 
sebab itu, makna puisi kerap kali 
mengandung berbagai teka-teki. 
Sebut saja seperti puisi Malam 
Lebaran karya Sitor Situmorang 
yang hingga saat ini masih dite-
mui banyak tafsirannya, karena 
kesamaran makna di dalamnya. 
Lalu, bagaimana cara memaknai 
puisi jika maknanya cenderung 
menyimpan enigma?

Michael Riffaterre (1978), 
seorang kritikus sastra yang be-
rasal dari Prancis dalam Semiotic 
of Poetry mengungkapkan bahwa 
cara memaknai kesamaran puisi 
adalah membacanya terlebih da-
hulu, lalu menemukan tanda-tan-
da yang dirasa samar, kemudian 

menemukan sebab-sebab kesa-
maran tersebut, barulah maknan-
ya dapat diketahui. Satu hal yang 
perlu digarisbawahi, yakni pem-
bacalah yang memiliki tugas un-
tuk memberikan makna, sehing-
ga wajar-wajar saja ditemui tafsir 
yang berbeda dari banyak pemb-
aca. Kesamaran puisi disebut oleh 
Michael Riffaterre dengan istilah 
ekspresi tidak langsung. 

Ketaklangsungan ini dise-
babkan oleh tiga hal, yakni mak-
na yang diganti (displacing of 
meaning); makna yang dibelok-
kan (distorting of meaning); dan 
makna yang diciptakan (creating 
of meaning). Displacing of mean-
ing terjadi dengan cara menggan-
ti makna yang sebenarnya dengan 
perumpamaan lain yang serupa, 
distorting of meaning dilakukan 
dengan cara mengungkapkan ke-
balikannya atau biasa disebut iro-
ni, dan creating of meaning ter-
cipta dengan cara menghadirkan 
makna baru dari hal-hal yang se-
jatinya tak berhubungan dengan 
makna, seperti rima; pemengga-
lan; atau tipografi.

Pada penghujung tahun 2020, 

Hidar Amaruddin merampung-
kan buku kumpulan puisinya 
yang berjudul Ada yang Lebih 
Sepi. Di dalamnya, terdapat 27 
judul puisi yang dipenuhi kesa-
maran makna. Oleh sebab itu, tu-
lisan ini berusaha membongkar 
sedikit, karena membongkar se-
luruh puisi adalah sebuah dosa 
besar pengulas terhadap penulis 
dan penerbit, dengan menggunak-
an pisau bedah ketaklangsungan 
ekspresi milik Michael Riffaterre.

Beberapa Gaya Hidar yang Samar
Pada sebuah puisi yang ber-

judul Akankah Kita, Hidar Ama-
ruddin mencoba menyamarkan 
kesedihan dengan cara meng-
gantinya dengan padanan lain-
nya. Hal ini dapat dilihat pada ku-
tipan berikut ini,

Ketika di dekatmu
Aku tak akan mengusap wa-

jah, berapa pun aku lelah.
Mengamati tak ada lagi rintik 

yang jatuh
dari kelopak matamu (hala-

man 47)
Melalui kata ‘rintik’ tampak 

terdapat kesamaran makna di 
sana. Biasanya ‘rintik’ jatuh dari 
langit yang menjelma hujan, 
lalu Hidar justru menyebut ‘rin-
tik’ jatuh dari kelopak mata. Be-
rarti, Hidar Amaruddin sedang 
mengganti makna yang sebena-
rnya jatuh dari kelopak mata den-
gan kata ‘rintik’. Jika ditelusuri 
berdasarkan Kamus Serba Tahu 
KBBI, ‘rintik’ memiliki arti per-
cik air, maka dapat disimpulkan 
bahwa percik air yang jatuh dari 
kelopak mata adalah air mata. Hi-
dar Amaruddin mengganti ‘air 
mata’ dengan kata ‘rintik’ kare-
na dua-duanya memiliki persa-
maan, yaitu sama-sama berupa 
percikan air. 

Sementara pada judul pui-
si lainnya (Di Kepala Kami), Hi-
dar Amaruddin kembali bermain-
main dengan kesamaran mak-
na lewat pembelokan makna. Hi-
dar menampilkan hal yang tidak 
mungkin terjadi sebagaimana 
dalam kutipan berikut ini,

Kepala kami telah penuh dan 
sesak oleh untaian kebencian yang 
makin lama memutus saraf kem-
anusiaan. menggantinya dengan 

saraf kedengkian. membuat nura-
ni lumpuh. menganggap semua 
musuh. apabila peristiwa ini ber-
larut tanpa henti. kami hanyalah 
seonggok daging bertubuh tanpa 
hati. (halaman 23)

Hidar Amaruddin melalui pui-
si di atas terlihat menyajikan ironi 
lewat frase ‘bertubuh tanpa hati’, 
sebab tak ada manusia yang bisa 
hidup tanpa hati di dalam tubuh-
nya. Hidar Amarudin secara sen-
gaja menyelewengkan makna ma-
nusia yang hidup dengan manu-
sia yang mati. Maksudnya: mau 
sesehat apapun manusia, jika ia ti-
dak menggunakan hatinya, maka 
ia sejatinya adalah manusia yang 
mati. Atau jika dibahasakan den-
gan ungkapan yang lebih popul-
er, ia hanya manusia, tetapi tidak 
menjadi manusia. 

Kesamaran makna terakh-
ir yang ditampilkan oleh Hidar 
Amaruddin dalam kumpulan 
puisinya adalah mencipta mak-
na baru lewat tipografi dalam 
judul puisi Ingatan yang Kemba-
li Datang. Puisi ini terdiri atas 9 
baris dan pada baris ke-4 hingga 
ke-8 kalimat dicetak secara mir-

ing (italic), berbeda dengan kali-
mat-kalimat lainnya sebagaimana 
dalam kutipan berikut ini,

Saat kelopak terbuka
menetes linang air mata
Pada suatu masa
untuk apa tertawa bersama
lalu bersedih tiba-tiba
untuk apa bersatu
kalau tak berujung debu (hal-

aman 59)
Dengan tipografi tersebut, Hi-

dar Amaruddin dengan sengaja 
membuat makna baru melalui 
tulisan bercetak miring yang se-
cara kebahasaan tidak berhubun-
gan dengan kandungan makna. 
Hidar Amaruddin seolah ingin 
mempertegas ungkapan kesedi-
han melalui baris-baris yang ber-
cetak miring. Ada semacam per-
mintaan khusus kepada pemba-
ca untuk memperhatikan empat 
baris yang bercetak miring terse-
but, yakni sebuah tanya dari hati 
ke hati: mengapa sepasang keka-
sih tercipta untuk tertawa bersa-
ma, jika harus bersedih tiba-tiba?

Akhir kata, kesamaran makna 
nyatanya membuat puisi semakin 
kaya interpretasi.*
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