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MENYOAL dua pui-
si Kiki Sulistyo ber-
judul “Pengertian 

Api” dan “Komposisi” sep-
erti berhadapan dengan re-
fren yang begitu luas, juga dik-
si-diksi yang seakan menun-
tut lepas dari teritorinya. Pen-
gucapan itu tampak jelas teru-
tama pada puisi “Pengertian 
Api”. Belum selesai menemu-
kan keterhubungan antara ser-
abut api dengan pengasingan 
neruda atau hantu-hantu gal-
apagos dengan harum deliri-
um, pembaca dihadapkan lagi 
pada versi lain dari penger-
tian api yang ingin dibangun 
diawali dengan larik sampai 
di sini, kita ulang dalam lain 
versi, dan berulang pula dik-
si-diksi yang tampaknya tak 
memiliki kaitan serta mas-
ing-masing berdiri otonom 
seperti fakultas ekonomi, ger-
bang surga, dan cacing kermi. 
Keterlemparan tiap diksi-dik-
si itu juga turut membangun 
lapisan-lapisan tebal sehing-
ga amat sukar dalam pem-
bacaan awal untuk menilai di 
manakah objek atau apakah 
objek dalam puisi ini? Kalau-
pun kita menarik pengertian-
nya dari judul puisi ini, pen-
gertian api yang coba dita-
warkan penyair begitu terlihat 
seperti susunan puzzle yang 
sudut-sudutnya bukan untuk 
menghubungkan demi ter-
gambarnya sebuah objek yang 
jelas namun menciptakan ob-
jek baru yang menanggung se-
gala beban dari refren-refren 
yang telah disusupkan.

Larik-larik yang dibangun 
tampak tak memiliki komu-
nikasi arah yang jelas. Artinya 
komunikasi seperti benar-be-
nar diputus. Seperti yang di-
wakilkan oleh larik puisi ini 
sendiri bahwa puisi ini adalah 
derita komunikasi. Juga secara 
penyusunan bait yang mem-
buka lebar gerbang jarak yang 
terentang jauh. Larik-larik sal-
ing berkelindan tanpa jeda, 
pun tanda koma yang dihadir-
kan berkali-kali, urung mem-
beri kesempatan kepada pem-
baca untuk menarik napas, sal-
ing timpa menimpa antar re-
fren seperti ingin menampak-

kan jangkauan yang luas, na-
mun ternyata jangkauan itu 
tak memadai untuk dipang-
kas jaraknya.

Kita pun bertanya-tanya 
apa yang sebenarnya ingin 
dipertaruhkan penyair? Apa-
kah kesan ketidakterhubun-
gan antar refren dan diksi yang 
melampaui teritori itu sema-
ta-mata eksperimen penyair? 
Atau adakah motif dibaliknya 
bila kita merujuk pada upaya 
pengeratan yang dicoba demi 
menjadikannya sebuah pen-
gertian dari api?

Bila kita kembali pada 
pengertian puisi maupun 
penyebutan sajak yang dim-
ulai sejak masa lampau maka 
pengertian yang selalu di-
amini yaitu puisi mestilah 
menyampaikan sesuatu yang 
banyak dengan kata-kata yang 
sedikit. Bila mengacu pada 
bangunan puisi yang coba 
ditawarkan penyair, kita sep-
erti menemukan refleksi ken-
yataan sehari-hari di dalam-
nya. Refren yang berlom-
patan jauh serta diksi-diksi 
yang saling bersilangan teri-
tori itu serupa dengan realitas 
sehari-hari kita yang juga dit-
impa banyak refren yang sal-
ing menegasikan diri. Reali-
tas yang acapkali kita hada-
pi di mana terlalu banyak in-
formasi, terlalu banyak fak-
ta yang bukan fakta, begi-
tu tak terhingga refren yang 
saling jaring menjaring, ber-
jejalan masuk untuk dicerna, 
diberi interpretasi, dikomen-
tari dengan bermacam reaksi 
hingga kita telanjur sulit mem-
bedakan manakah sebenarn-
ya yang merupakan prioritas, 
manakah yang patut mendap-
atkan waktu dan tenaga kita 
yang berlebih, manakah yang 
sepantasnya masuk tong sam-
pah saja.

Bukankah ketidakmamp-
uan dalam menyaring sega-
la informasi yang begitu kuat 
arusnya itu disebabkan ter-
lalu mudahnya akses untuk 
mendapatkannya? Alat yang 
diciptakan dengan tujuan ko-
munikasi misalnya, bisa ser-
ta merta membawa kita dari 
obrolan perihal kabar kawan 

lama menuju kekonyolan pe-
jabat yang beritanya menjadi 
headline surat kabar atau pen-
emuan fenomena baru sains 
yang justru memancing konf-
lik di antara pemeluk agama, 
tawaran iklan yang lewat saat 
ada kutukan masif atas kapi-
talisme. Bila kita memperha-
tikan judul-judul berita saat 
ini pun betapa banyak media 
yang menjadikan hal yang 
sedemikian recehnya sebagai 
bahan pemberitaan yang se-
olah-olah penting. Caption 
foto artis via sosial medianya 
mendadak jadi hal yang patut 
diperbincangkan. Seolah ko-
mentar seorang selebriti ber-
pengaruh besar terhadap ke-
hidupan yang kita jalani se-
hari-hari. Padahal yang kita 
lakukan di keseharian begi-
tu berjarak dengan segala in-
formasi yang dijejalkan ke-
pada kita.

Tumpah ruahnya hal terse-
but menjadikan hilangnya ba-
tas-batas pengertian dari seki-
an banyak fitur yang pada mu-
lanya kita amini. Maka kemba-

li pada puisi “Pengertian Api”, 
kita patut curiga jangan-jan-
gan pengertian dari api yang 
selama ini kita yakini hanya-
lah semu, masih perlu diper-
tanyakan lagi, atau maknan-
ya kian terdistorsi oleh sekian 
banyak refren yang dijejalkan 
kepada pembaca melalui puisi 
ini. Bukankah puisi ini menun-
jukkan gejala itu? Di mana ia 
hanya memberi sedikit mak-
na yang tak jauh dari api, ter-
henti pada larik: serabut api, 
serat dari rambut pamela pa-
ganini/menyala bagai krusifa, 
selanjutnya ia melompat-lom-
pat menuju neruda, galapa-
gos, fakultas ekonomi, sur-
ga, revolusi industri, koloni-
al, paramedis. Jauhnya ika-
tan antar diksi-diksi itu seperti 
mengadopsi cara kerja fenom-
ena yang sedang kita hadapi 
saat ini perihal kemubaziran 
informasi yang menghilan-
gkan batas dan mendistorsi 
makna. Begitulah cara puisi 
ini melenyapkan pengertian 
dari api atau barangkali men-
ciptakan pengertian baru per-
ihal api itu sendiri.

Puisi kedua “Komposi-
si”, pada pembacaan perta-
ma menunjukkan gejala yang 
sama seperti pada puisi perta-
ma. Namun, bila puisi “Pen-
gertian Api” lebih kepada sub-
stansi, maka puisi “Kompo-
sisi” lebih menonjolkan diri 
pada bentuk. Sesuai dengan 
judulnya, bentuk yang di-
maksud itu pun disusun oleh 
komposisi yang tak memiliki 
objektifikasi yang jelas. Begi-
tu abstrak dan tidak memberi 
kesempatan yang banyak un-
tuk meraba objek apakah yang 
sedang diurai melalui ciri ha-
rum cengkeh dan ampas teh 
yang bulunya serat jeruk itu. 
Dunia abstrak itu di akhir dit-
ingkahi oleh dunia realis sep-
erti pada larik Mereka berh-
adap-hadapan/Demonstran 
dan dinding dewan/ namun 
tenggelam lagi ke dalam dun-
ia abstrak di mana dikatakan 
Ombak warna/membuat pe-
lik paras dunia.

Sekilas tampak upaya men-
jejaringkan hal-hal yang jauh, 
namun puisi “Komposisi” 

tidaklah sebanal puisi “Pen-
gertian Api”. Kita tak mera-
sa ada jarak yang begitu lebar 
antara harum cengkeh dengan 
bunyi jarum di daun-daun. 
Atau jantan melintas dengan 
hitam jintan. Diksi-diksi itu 
masih dalam nada yang sama. 
Namun bila mengacu pada 
judulnya, komposisi yang di-
maksud dalam puisi ini jus-
tru tidak memberi gambaran 
komposisi dari suatu objek 
yang dapat ditelaah tunggal, 
ia lebih berhenti sebagai dun-
ia ide. Mulanya seperti dalam 
teritori yang serupa tapi jauh 
lebih otonom. Masing-masing 
diksi dan larik yang bersam-
bung membicarakan dirinya 
sendiri. Ini seperti bentuk ne-
gasi dari puisi pertama “Pen-
gertian Api”, di mana puisi 
“Pengertian Api” menyugu-
hkan diksi-diksi yang bersi-
langan teritori namun mam-
pu membentuk jaring-jaring 
dengan lapisan makna baru 
yang diciptakan dari berbagai 
refren untuk sebuah penger-
tian dari api. Sebaliknya, pui-
si “Komposisi” menyuguhkan 
diksi-diksi yang teritorinya 
tidak berjarak, namun justru 
menggaungkan makna yang 
terpisah dan tidak saling berje-
jaring. Keduanya sama-sama 
mengadopsi gejala realitas se-
hari-hari kita di mana informa-
si-informasi baik itu yang ter-
hubung atau pun saling berne-
gasi tampil secara serentak 
mengatasi ruang dan waktu. 

Membaca kedua puisi ini 
tentulah memberikan sua-
tu pemaknaan baru perihal 
teknik dan pengadopsian dari 
gejala sehari-hari. Bahwa pe-
nulisan karya sastra dalam 
hal ini puisi dapat merepre-
sentasikan kenyataan  keseh-
arian kita dengan pengucapan 
yang lebih segar dan berbeda.

TETANGGA
Oleh: Komala Sutha

PRIA di rumah itu acap 
menatap ke rumah 
kami. Rumahku  yang 

baru satu bulan kami tem-
pati bersama suamiku. Aku 
yakin seyakin-yakinnya; dari 
dalam rumah itu, pasti pria 
tinggi kurus berkulit pu-
tih itu memang suka mena-
tap ke rumah ini. Aku bisa 
menyimpulkan demikian lan-
taran saban aku perhatikan 
pria itu keluar dari rumahn-
ya, maka yang dilakukann-
ya pertama kali adalah mele-
mparkan pandang ke rumah 
kami. Kala ia keluar rumah 
dan menutup pintu berwarna 
cokelat mengilat, maka matan-
ya yang penuh pancaran cin-
ta langsung mengarah ke ru-
mah kami. Pria itu pergi bek-
erja dengan naik motor yang 
selalu diparkir depan rumah-
nya. Di atas beranda yang tak 
begitu luas tapi juga tak sem-
pit. Setiap pria itu kembali 
dari tempat kerjanya, sekitar 
pukul tiga-empat sore, yang 
dilakukannya pun tak jauh 
berbeda. Setelah memarkir-
kan motornya di tempat bia-
sa, pandangannya akan dilem-
par ke arah rumahku. Rumah 
kami. Rumahku dan suamiku.

“Apa yang tengah kauli-
hat?” suara suami mengaget-
kanku. Aku yang masih berdi-
ri di balik jendela rumah, me-
noleh ke arah pemilik suara. 
Suamiku sudah rapi dengan 
setelan jas. Bersiap-siap hen-
dak pergi ke kantor.

Aku menelan ludah. Mera-
sa terpergoki. Selama ham-
pir sebulan, kebiasaan ini ku-
lakukan. Berdiri di balik jen-
dela ruang tamu. Mengawasi 
tingkah laku pria itu. Jarak an-
tara rumah yang kami tempati 
dengan rumah yang ditempa-
ti pria itu cukup dekat. Han-
ya berjarak tiga meter. Sebuah 
gang besar dan panjang yang 
bisa dilalui mobil hingga sam-
pai di ujung gang dan tersam-
bung dengan jalan utama. 

“Tak biasanya kau terlam-
bat ke kantor, Mas,” ucapku 
sekadar menutupi rasa gu-
gup. Tak kutanggapi pertan-
yaannya. Pagi-pagi sebelumn-
ya, suami sudah meluncur ke 

kantornya sebelum aku berdi-
ri di ruang tamu. Memerhati-
kan  tetanggaku. Rutinitias-
ku yang tak diketahui suami.

“Aku ada urusan ke biro 
jasa dulu sebelum ke kantor,” 
jelas suamiku lalu ia melang-
kahkan kakinya yang sudah 
bersepatu. Membuka pin-
tu depan. Menuju garasi dan 
menghidupkan mobil. Aku 
mengangkat kedua bahu-
ku lalu menuju dapur. Teng-
gelam dalam kesibukan. Bah-
kan tak sempat kudengar su-
ara mobil suamiku mening-
galkan rumah.

Pukul sepuluh, aku duduk 
di sofa ruang tengah. Menon-
ton tayangan untuk wanita 
ditemani secangkir teh man-
is dengan campuran peras-
an lemon. Sesekali kubetul-
kan letak kaca mata yang ter-
kadang agak melorot. Tiba-ti-
ba, acara di layar kaca mem-
buat konsentrasiku pecah. In-
gatanku beralih pada pria di 
depan rumahku. 

Sebelumnya, aku tinggal 
di komplek perumahan. Lan-
taran ingin mengecap suasa-
na yang berbeda, aku dan sua-
mi memutuskan untuk mem-
beli rumah lagi di sebuah per-
kampungan yang menurutku 
nyaman dan aman. Terlebih, 
aku cukup tahu lingkungan-
nya. Rumah lama ditempa-
ti anak sulungku yang sudah 
mahasiswa dan kedua adikn-
ya yang bersekolah di SMP 
dan yang satunya lagi SMA. 
Ketiga anakku laki-laki. Di 
sana, ibuku menemani seka-
ligus menyiapkan segala kep-
erluan mereka. Dan di rumah 
yang baru ini, hanya ada aku 
dan suami. Beberapa kerabat 
sempat berseloroh katanya, 
aku tengah menikmati masa 
bulan madu kedua. Menang-
gapi seloroh mereka, aku ha-
nya tersenyum simpul. 

Ketika membeli rumah ini, 
hanya suamiku yang mengu-
rusnya. Aku pun tak sempat 
meninjau  lokasi. Cukup meli-
hat denah rumah di foto. Ket-
ika aku dan suamiku menem-
pati rumah itu di hari kedua, 
kami  bersilaturahmi ke ru-
mah  warga-warga sekitarn-

ya, tentu saja dengan tetangga 
terdekat. Sungguh tak diduga, 
rumah yang berhadapan den-
gan rumah kami itu ditempa-
ti olehnya. Pria itu!

“Kau kenal sebelumnya 
dengan keluarga itu?” tanya 
suamiku.

“Ya, aku kenal dengan ke-
pala keluarganya lebih dulu 
sebelum kenal istrinya.”

“Pernah dekat?”selidik 
suamiku.

“Hanya kenal gitu-gitu 
saja,” kilahku lalu mengalih-
kan pembicaraan ke hal lain. 
Kami tak pernah membaha-
snya lagi hingga tepat sebulan 
menempati rumah ini. Kami 
pun tak pernah berbincang 
lagi dengan keluarga itu. Ha-
nya saling menyapa  jika ke-
betulan bertemu muka di de-
pan rumah. Paling tidak, sal-
ing melempar sebuah senyu-
man. Bukankah sebuah senyu-
man itu bahasa yang paling 
baik apalagi sesama tetangga 
harus bisa saling menjaga ke-
rukunan. 

Aku diam terpaku di atas 
sofa. Tatapanku ke layar kaca 
tanpa peduli dengan tonto-
nan yang ditampilkan. Pik-
iranku mengembara ke masa 
silam. Saat aku berseragam 
putih abu-abu. Tiba-tiba rasa 

penasaranku begitu ting-
gi tatkala teman-teman sep-
ermainan menceritakan seo-
rang pria muda yang berpa-
ras menawan. Namanya Adit-
ya. Aku melihatnya di sebuah 
toko obat. Dan memang ia 
bekerja di sana.  Lebih tepat 
pelayan toko. Teman-teman 
perempuanku yang genit se-
lalu saja mencari alasan agar 
bisa berbincang dengannya. 
Banyak yang pura-pura in-
gin membeli obat. Kegilaan 
itu pun menimpaku. Hatiku 
selalu berdesir saban menat-
ap pria itu. 

Aditya menanggapi senyu-
man semua gadis. Termasuk 
aku. Rasa cintaku yang  tak ra-
sional membuatku bertindak 
gila. Aku berbincang dengan 
Mang Hasan, tetanggaku, sua-
mi dari seorang guru. Ia suka 
berguru ilmu kinasihan. Keti-
ka aku menceritakan masalah-
ku, ia merekomendasikan se-
seorang yang bisa membantu 
tujuanku. Sepulang sekolah, 
kami sudah berada di sebuah 
kampung Babakan. Di sebuah 
rumah berbilik bambu. Mak 
Inah, dukun tua itu memberi-
kan petunjuk apa yang harus 
kulakukan.

Tengah malam, aku mu-
lai melakukan ritual. Dengan 
konsentrasi penuh, kutun-
taskan hingga tengah malam 
berikutnya. Berarti, selama 24 
jam aku berpuasa dengan ber-
buka nasi putih dan air putih 
saja. Selama sehari semalam 
itu, saban kuingat wajah 
Aditya, bibirku tak berhen-
ti merapalkan mantera. Tan-
pa menunggu hitungan hari, 
Aditya menunjukkan sikap is-
timewanya padaku. Tatapan 
matanya penuh cinta. Semua 
gadis yang berusaha mendap-
atkan hatinya, mundur satu 
per satu setelah tersingkir 
olehku. Pria itu resmi menja-
di pacarku. Kami bermalam 
Minggu di bioskop menonton 
film ‘Sex For Sale’. Tak lebih 
sebulan, perasaan cinta di hati-
ku luntur lalu benar-benar sir-
na. Tak kupedulikan Aditya 
yang tengah merasakan cinta 
yang bergelora padaku.

Tatkala aku tenggelam 

dalam urusan kuliah selama 
menjadi mahasiswi, kurasa-
kan bila ia masih mencintaiku. 
Ia terus mendekat sementara 
aku konsisten dengan pendi-
rianku. Menjauh dan menjalin 
cinta dengan pria lain. Hingga 
aku menikah, sikapnya masih 
berharap. Ia pun menghadi-
ri pernikahanku. Lima tahun 
kemudian, ia pun menikah. 
Tentu saja, sebelumnya men-
yatakan bila yang dicinta ha-
nya diriku. Lagi-lagi, kuabai-
kan ucapannya. Aku pun se-
makin menjaga jarak dengan-
nya, setelah itu tak pernah me-
lihatnya lagi. Hingga akhirnya 
kami menjadi tetangga. Diper-
temukan kembali setelah be-
lasan tahun.

“Ajian kinasihan dari Mak 
Inah itu sangat mujarab dan 
langgeng!” terngiang-ngiang 
ucapan Mang Hasan. Ku-
pejamkan mata. Aku sudah 
melakukan kesalahan besar. 
Mungkin sebuah dosa. Mem-
buat Aditya jatuh cinta dengan 
cara yang salah. 

“Jika pria itu masih tergi-
la-gila denganmu, sementa-
ra kau ingin melepaskannya 
lantaran kau sudah tak suka, 
maka kau harus menemui 
kembali Mak Inah dan minta 
dia untuk melenyapkan pes-
onamu di mata dan hati pria 
itu,” ucapan Mang Hasan me-
nembus genderang telinga. 
Kututup dua telingaku. Uca-
pan-ucapan di  masa remaja-
ku kini memenuhi pikiranku 
dan kian membuatku bersalah. 

Tubuhku bergerak cepat. 
Meninggalkan rumah. Sebuah 
ojol sudah menungguku di 
luar pagar rumah. Kami pergi 
ke kampung Babakan. Belasan 
tahun aku tak ke sini. Bangu-
nan baru berdiri di sana-sini. 
Pangling. Aku mencari rumah 
Mak Inah. Namun rumah itu 
tak kutemukan. Tak ada ru-
mah berbilik bambu di seki-
tar sini. Malah seorang per-
empuan yang kuperkirakan 
sebayaku, mengatakan jika 
Mak Inah sudah meninggal 
dunia semenjak sepuluh ta-
hun silam. ***

Bandung Barat, 4 Okto-
ber 2021
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Ladang Kering

Sawah dan irigasi beralih fungsi
sengkedan meracau luapan air bah
menyeret muntahan bumi ke 
permukaan
menangis seisi bumi menghujat sang 
pemilik

Ladang-landang gandum telah kering 
kerontang
tiada hijau di ladang tandus
merekah tanah subur 
cacing-cacing berselimut kafan

Gunung-gunung mulus tanpa rambut
sisir tiada kuasa merapikan kulit
subur hanya nostalgia era otoriter
gerah silam di puncak pendakian

Milenial tertatih menimba air di 
sumur
lupa cara menarik dan menjatuhkan
gayung diberi seutas tali panjang
disangka memancing di lautan bebas

Ikan-ikan berenang di air asin
sementara lautan berjarak setahun 
berjalan
siripnya semakin panjang dan tajam
insangnya tinggi menjulang ke langit

Batang pohon indah di pekarangan 
kastil
burung-burung hinggap tidak lagi di 
jendela
bola mata hitam tanpa putih
cakarnya tumpul paruhnya tajam

Menjadi Manusia

Aku manusia, dia manusia
Kamu manusia, kalian manusia
Kita manusia, mereka manusia 
Kami manusia, dan mati sebagai 
manusia

Warna kulit, terang dan gelap
Warna mata, cerah dan kelabu
Sentuhan yang sama ciptaan tuhan
Tatapan yang sama anugerah tuhan
Tapi mengapa kita berbeda

Aku bertuhan dan engkau pun iya
Engkau tak bertuhan tapi itulah 
tuhanmu
Aku menghargai yang tak bertuhan
Dan engkau pun menghargai yang 
bertuhan
Tapi mengapa kita berbeda

Aku berbahasa dan engkau pun 
berbahasa
Meski logat tuturan tak sama
Aku tetap menatap dan bernyanyi 
bersama
Terkadang aku lelah berbahasa
Tapi kita tetap bersuara

Dan tiada satu hati berhasrat 
berselisih
Diam diantara dua pesona 
Merajuk asa pengabdian diri
Dibalut angan-angan Pancasila
Aku menanti persaudaraan

Mengadili dan diadili dalam majelis 
Memandang tak seperlunya sinis
Mendengar tak seperlunya 
Berbicara sarkastis
Karena aku adalah kamu yang 
terpisah

Merayakan syahdu bulan purnama
Dibawah guyuran hujan malam
Tanpa awan dan tanpa gelisah
Terhadap kepastian, purnama dibalut 
kasih hujan

Bertemu dan rindu

Yang terdekat adalah yang terjauh
Ia bertemu setahun sekali
Sekali bertemu melepas rindu
Rindu menjadi-jadi
Tapi apa jadinya jika ia terhalang 
yang tak pasti

Anti terhadap yang empati
Memanggil yang sehati, ternyata 
sesusah mengumpulkan yang 
terkasih
Entah ia berlalu atau enggan dilalui
Mungkin saja benar apa kata mereka

Andai tak pernah terjadi
Jadinya kita akan berjumpa 
Menjadi api yang tak kunjung padam
Sembari menanti sesuatu yang pasti.

Hati-hatilah pada yang berarti
Karena bisa jadi hatinya berpaling
Aling saja semua pintu yang ada

Puisi............
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