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Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah Swt. karena 

dengan rahmat dan karunia-Nya saya diberi kesempatan 

untuk menyelesaikan kumpulan puisi, inspirasi dan me-

renovasi tugas dari para mahasiswa Keperawatan dan 

Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis A-2019 Universitas 

Binawan. 

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibundaku 

tercinta “Ibu Ngadisah”, cinta dan doamu menyertai 

langkahku, sehingga Ananda bisa seperti sekarang ini. Tak 

lupa penyemangat hidupku belahan jiwa Bunda, “Mas 

Guntur Ahmad Priyono dan Adek Ryan Ahmad Priyono”, 

serta para mahasiswaku yang telah memberikan inspirasi 

dalam penulisan puisi ini. 

Kegiatan menulis puisi merupakan upaya mem-

budayakan sastra secara sederhana, dan bernilai estetis. 

Upaya pengembangan apresiasi bagi mahasiswa terhadap 

sastra sangat penting dilakukan untuk menunjang per-

kembangan kebudayaan bangsa, semoga puisi ini dapat 

menjadi wadah para mahasiswa menyampaikan pesan moral, 

ide, gagasan, kritikan, ajakan, kekaguman, ungkapan, dan 

memiliki tujuan, berguna dan mencerminkan ekspresi nilai-

nilai hakikat kemanusiaan dan dapat menyadarkan kembali 

manusia pada kedudukannya sebagai unsur penting dalam 

kehidupan.  
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Saya menyadari bahwa dalam menyusun dan me-

renovasi kumpulan puisi ini masih banyak kekurangan, oleh 

sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun, akhir kata semoga dengan selesainya makalah 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

Penulis, 

 

Apriani Riyanti, S.Pd. M.Pd. 
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Di sini kutulis cerita tentangmu 
Napas yang tak pernah terjerat dusta 
Tak tebersit sejenak pikiran lelahmu 
Aku tidak ingin kau terluka 
 

Ibu ... 
Aku ingin kau tahu bahwa ‘ku menyayangimu 
Kaulah ibu dari segala cahaya 
Aku bahagia bisa jadi anakmu 
Tak pernah ‘ku ingin kau lelah dalam usia 

 
Kaulah malaikatku 
Mengumpat dari rasa letihnya 
Mendampingi di setiap kisahku 
Hingga diriku telah dewasa 
 

Terima kasih, Ibu 
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Ibu, 
Kaulah wanita terbaik dalam hidupku 
Kaulah pahlawan dalam hidup kami 
Kuucapkan terima kasih atas segala untukmu 
Karena kaulah matahari yang menyinari hidup ini 
 

Ya Allah, ya Tuhanku 
Berikanlah kesehatan pada ibuku 
Berikanlah balasan yang sebaik-baiknya 
Sebagaimana ia telah menyayangiku 
Jagalah ia hingga aku dapat membahagiakannya 
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Ibu, kau malaikatku 
Merawatku tanpa kata lelah 

Malaikat penjaga diriku 
Dengan jiwa yang tak pernah pasrah 

 
Terima kasihku atas perjuanganmu 
Yang tidak pernah ada kata lelah 

Aku menyayangimu, Ibu 
Sampai ajal memisah 

 
Engkau yang membesarkanku 
Dengan perasaan letih lemah 

Terima kasih atas pengorbananmu 
Yang tidak pernah menyerah 
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Ayah ... 
Ayahku yang paling tampan  
Di muka bumi ini, 
Dan cinta pertama bagi putrinya, 
Selama ini, terkadang aku membuatmu kesal, 
Dari dulu sampai sekarang 
Engkau tidak pernah lelah untuk menasihati  
Dan mengajariku hal-hal yang hebat, 
Engkau juga tanpa lelah bekerja untuk 
Mencukupi kebutuhan kami, sampai aku tumbuh tanpa 
kekurangan apa pun 
 
Ayah ... 
Aku tahu engkau sangat menyayangiku sama halnya 
Engkau menyayangi adik-adik, 
Engkau selalu terlihat tegar dan baik-baik saja, 
Di depan kami semua, 
Apa pun yang terjadi engkau tetaplah ayah yang sangat hebat, 
Seperti hujan yang tidak pernah lelah walaupun selalu jatuh, 
Seperti itulah Ayah, 
Ayah tidak pernah lelah walaupun selalu terjatuh 
 
Ayah, kami semua sangat menyayangimu, 
Bagi kami engkau bagaikan raja, 
Pelindungku dari semua badai, 
Siang malam kau hangatkanku 
Bila Tuhan izinkan aku meminta 
Hanya satu pintaku yang suci  
‘ku bernapas hanya untuk dia bahagia, Ayah 
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Ayah, engkau adalah pahlawan bagiku 
Kau bekerja keras demi sesuap nasi 
Kau tak pernah mengeluh meskipun kau letih lesu 
Demi keluargamu yang kau kasihi 
 

Ayah, jasamu tak bisa kubalaskan  
Meskipun kini ‘ku memiliki banyak uang 
Hanya doa yang kupanjatkan  
Semoga kau diberi umur panjang 
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Kita ... 
Kamu, saya dan cerita segala kesempatan 
Hal tentang sendu dan bahagia itu cerita dari kita  
Kamu yang menjadi pusat perhatianku saat kencan 
 

Namun itu semua ... 
Hanya kenangan dari semua ceritamu 
Kamu kini sudah bahagia 
Bahagia dengan pilihan terbaik bagimu 
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Dalam setiap hidupku 
‘ku ingin kasih sayang kalian 
Tetapi semuanya telah berlalu 
Di hidupku tak ada lagi kalian 
 

Saat kau masih ada 
Aku bahkan tak mendengarkanmu 
Bahkan menganggap kalian tak ada 
Kini penyesalan menghambat impianku 

 
Jarak yang memisahkan kita  
Tak sanggup aku lalui 
Tiap hari tanpa dirimu 
Bagaikan di dunia aku sendiri 
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Ketika cinta berubah menjadi benci 
Tak seorang pun yang tahu 
Ketika rasa itu hilang sekejap mata 
Dan semua hilang dari ingatanku 
 

Saat itulah baru kusadari 
Kau tak pernah tulus mencintaiku 
Benci ini masih membekas di hati 
Cinta ini sudah lepas dan hanya sisakan kenangan itu 

 
Putih cinta yang tersakiti menjadi benci 
Kebencian telah membakar rasa sadar 
Menghitamkan merahnya hati 
Dan amarah kian berkobar 
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Di bawah angin terik dan hujan kulalui 
Aku sendiri menatap jalan 
‘ku bertanya kau akan kembali 
Menghampiriku yang telah kau lupakan 
 

Mungkin memang ini akhirnya 
Rasa sedih dan bahagia kutanggung seorang diri 
Meninggalkan kenangan kita 
Yang sebelumnya pernah terjadi  

 
Mungkin suatu saat aku mampu melupakanmu 
Dirimu yang telah meninggalkanku sendiri 
Aku mampu melihatmu tersenyum meski bukan karenaku 
Semoga akhirnya aku menemukan kebahagiaanku sendiri 
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Engkau selalu bersamaku  
Engkau selalu membuatku tertawa 
Mengisi hari-hariku 
Tidak pernah ada kata jera 
 

Sahabatku, aku sayang padamu 
Terima kasih telah selalu ada  
Di saat aku bercengkerama denganmu 
Hati terasa senang dan bahagia  

 
Keluh kesah selalu kau dengarkan 
Seribu saran pun kau berikan padaku 
Tak jarang kau selalu mengingatkan 
Semua hal baik yang kau berikan untukku 
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Sahabat, namamu selalu melekat di hati 
Kau selalu membuatku tertawa 
Di saat aku merasa sepi 
Kau membuatku ceria 
 

Kau selalu ada dalam keadaan apa pun sahabat 
Teman susah senang 
Seorang penyemangat 
Hari-hariku bersamamu selalu kukenang 

 
Aku berharap kita selalu bersama  
Mempunyai banyak kenangan  
Sampai kita menua  
Dan tidak menjadi menjadi angan-angan 
 



 

19 

Sejak melihat indah parasmu 
Tanpa kau sadari 

Kau telah membuatku jatuh hati 
Bagiku kau begitu istimewa 
Bagiku kau adalah anugerah 

 
Ingin rasa ini bercanda ria 

Dengannya 
Menatap senyum indahnya 

Dan melihat ia tertawa lepas 
Karena ulah yang ‘ku perbuat 

 
Tuhan bantu aku 

Tuk sampaikan rasa ini padanya 
Aku hanya dapat melihatnya 

Namun, tak dapat memilikinya 
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Wahai diri ... 
Jika memang kau mencintainya karena Allah 
Cintailah dia dengan cara yang benar  
Cinta dia pada saat yang tepat 
Cintailah dia dengan sebenar benarnya cinta 
 

Wahai diri ... 
Jika benar kau agungkan cinta suci  
Mampukan dirimu menjadi pemuda yang kahfi 
Terasing demi ridha Ilahi 
Mampukan dirimu menjadi prajurit badar  
Jadikan kekuranganmu sebagai kekuatan terbesar 

 
Ya Rab ... 
Aku tak akan lagi memaksakan diri 
Hanya untuk sebuah perasaan 
Jika memang dia jiwa yang kau pilihkan  
Jika memang dia takdir yang telah kau tetapkan  
Sampaikan rinduku dengan cara-Mu 
Jika memang dia yang kau siapkan untukku 
Panaskan aku untuknya dan pantaskan dia untukku 
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Cinta ... 
Apa itu cinta? 
Cinta sepi, sunyi, hening dan diam 
Cinta jika engkau benar nyata 
Biarkan aku merasakannya 
Jika hanya halusinasi 
Kuharap semua hanya mimpi 
Bagiku, semua hari sama 
Baik Senin maupun Sabtu 
Aku tetap sendiri dan sendiri 
 

Cinta ... 
Datanglah dengan indahnya 
Hadirlah dengan pesonanya 
Sapalah hatiku dengan kata mesramu 
Sentuhlah jiwaku dengan kehangatanmu 
Cinta sebuah kata, sejuta makna 
Cinta adalah harapan 
Cinta adalah keindahan 
Cinta adalah nilai-nilai  
Yang penuh cita rasa 

 
Cinta ... 
Aku hanya bisa merenungi sepi 
Berdiam di kamarku yang sunyi 
Sampai kapan aku akan begini? 
Bunga mana yang tidak menyenandungkan 
Kembang yang harum 
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Cinta itu seperti misteri yang tak terduga   
Lalu ia datang dengan sendirinya  
Dan ia pergi meninggalkan luka  
Ia pergi meninggalkan seribu kenangan saat berjumpa  
 

Lalu aku ingin beristirahat melupakannya  
Tapi, kepalaku menolak itu semua  
Aku ingin memimpikan wajah-wajah yang tak pernah 
membuat kuluka  
Lalu perlahan-lahan aku belajar agar tidak mengingat itu 
semua  

 
Di ujung sana, kulihat seorang wanita duduk tercengang melihat 
dunianya   
Ia terkejut beribu-ribu orang melihatnya  
Dan tak lama satu per satu pun menghilang di hadapannya  
Kini ia meratapi dirinya di tepi danau dengan kesendiriannya  
 

Dan ingin ‘ku berteriak tentang ini semua  
Tapi sepertiga malamku menolaknya  
Lalu ‘ku berdiam bersemayam dalam duka  
Angan yang ingin kulupakan kini perlahan-lahan 
terlupakan semuanya 
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Ibu ... 
Engkau selalu tersebut dalam setiap doa-doaku 
Memohonkan rahmat sehat untukmu 
Agar lindungan-Nya selalu ada 
 

Ibu ... 
Ketika aku tak sanggup lagi bersujud dan berdoa 
Memohon ampun untuk setiap dosaku 
Tetapi engkau tak peduli dan tetap merangkul setia 

 
Ibu ... 
Dengan apakah bisa kubalas semua jasa 
Selain hanya dengan doa untukmu 
Agar hidupmu selalu bahagia 
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Terkadang aku suka membuatmu kesal akan tingkahku  
Tetapi kau sabar menghadapi semuanya  
Kau selalu ada buatku  
Terima kasih atas kebaikanmu untuk selamanya  
 

Betapa beruntungnya aku mendapatkan teman sepertimu 
Di kala aku sedih, menangis, kau selalu ada  
Sekarang seiringnya waktu  
Kita sudah sulit untuk berjumpa 
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Suatu yang tak bisa dilupakan 
Akan indah jika dikenang 
Takkan sirna oleh ingatan 
Akan tersimpan dengan tenang 
Akan abadi sepanjang zaman 
Kenangan berawal dari perkenalan 
Perkenalan yang sangat menyenangkan 
Bertahan karena adanya kesetiaan 
Kesetiaan yang membuat sangat sayang 
Kesetiaan yang harus dipertahankan 
 

Kenangan ... 
Tersimpan dalam kehangatan 
Akan damai dalam lapang 
Dengan mengukir indah kenangan 
Yang terpikir secara matang 
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Masa lalu adalah masa lalu 
Di situlah tempat tinggalnya kenangan berada 
Tapi sebagian tidak bisa membuat itu pergi 
Terus menjaganya walau tubuh tetap tersakiti 
 

Sesuatu yang sudah terjadi tidak dapat diubah 
Tidak peduli seberapa keras kita mencoba 
Tidak peduli seberapa gigih kita melangkah 
Masa lalu tetap kekal tak akan tergores sedikit pun  

 
Karena masa lalu tidak dapat diubah  
Dan tidak dapat terganti  
Semua terbungkus rapat dalam bingkai memori 
Hargai hari ini untuk esok yang penuh arti 
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Bintang, engkau menyinari dunia, 
Membuat setiap orang melihatmu menjadi terpesona, 
Aku ingin seperti bintang yang selalu bersinar dan indah 
untuk semua orang, 
Bintang membuat setiap orang memiliki impian setinggi dan 
bersinar seperti bintang, 
Bintang akankah aku bisa menggapaimu? 
Cahayamu tak pernah redup, 
Bintang yang selalu menemani bulan, 
Aku yang selalu ditemani seseorang, 
Yang senantiasa mengisi waktuku, 
Yang senantiasa menyemangatiku. 
 

Bintang, andai aku seorang yang bersinar, 
Kan kutulis bait-bait indah, 
Dan ‘ku persembahkan kepadanya, 
Pangeran pengisi hati, 
Yang menghiasi mimpi-mimpi. 

 
Bintang kehidupan jika dapat kumiliki, 
Mungkin aku tak akan begini, 
Tersiksa jiwa dan nurani, 
Karena hati terasa sepi, 
Mati dan hampa. 
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Puluhan tahun dalam dekapan 
Cintanya masih saja sama 
Hangatnya tak ada beda 
Namun garis yang membekas itu 
 

Mulai menghiasi keliling bibirnya 
Dan lelahnya jiwa 
Tak terelak lagi dari tatapan mata 
Janjiku, ia harus bahagia 

 
Ya, ia mulai menua 
Namun rasanya 
Belum banyak suka dan malah duka 
Sejak puluhan tahun itu 
 

Tuhan, jangan lunturkan harapannya 
Bantu hamba kecil ini 
Mencipta bahagia tuk peri terindahnya 

 
Tuhan, 
Surgaku ada padanya 
Maka biarkan surga itu menjadi balasan  
Atas kasih yang tanpa pamrih 
 

Cinta yang tanpa dusta 
Peluh yang tak berkeluh 
Air mata yang terus mengalir 
Seiring doa yang tak pernah terjeda 
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Dia, peri terindahku 
Akan bersanding dengan peri terindah-Mu 
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Hai, rumah ... 
Kau saksi dari perkembanganku 
Tempat di mana aku diberi kasih sayang ibu dan ayah 
Kau tempat pulangku 
 

Rumahku ... 
Kau pun tempat memberi ketenangan 
Senyuman ayah dan ibulah yang menghiasi rumahku 
Terima kasih, istanaku 
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Kulihat jendela yang berembun 
Jendela terbuka dengan sendu 
Kuhirup udara dengan perlahan 
Yang kuhirup hanyalah udara rindu 
 

‘ku merindukanmu dengan melamun 
Aku hanyalah seorang perindu 
Merindukanmu dari kejauhan 
Semoga kau juga rindu padaku 
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Sahabat, 
Mereka selalu di hati 
Mereka selalu membuatku ceria 
Di saat hari-haruku sepi 
Mereka selalu ada  
 

Hanya mereka yang selalu ada di dekat 
Di saat aku susah maupun senang 
Mereka selalu memberiku semangat  
Keindahan hari bersamamu akan kukenang  

 
Saat ‘ku ingat masa lalu  
Aku sedih aku terluka 
Karena sahabatku tak lagi di sisiku 
Dan tidak lagi membuatku bahagia 
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Aku tak bisa mengulang waktu  
Walaupun itu keinginan hati  
Waktu yang lalu biarlah berlalu  
Janganlah pernah ditangisi lagi 
 

Terdengar rintih bunyi dalam kalbu  
Memanggil nama yang telah lama mati  
Mengharapkan kembali hadirnya dirimu  
Seperti halusinasi dalam sebuah ilusi 

 
Bersama dengan sang waktu  
Baris kata menjelma menjadi puisi  
Haruskah aku terus menunggu  
Jika kau tak ingin kembali 
 



 

34 

Di masa kecilku ini 
Katanya aku masih angan 
Belum boleh menyampaikan isi hati 
Isi hati pada seseorang yang aku dambakan 
  

Entah kenapa mereka bilang begini 
Padahal rasa ini timbul dengan sendirian 
Tak bisa menahan gejolak dalam batin ini 
Untuk bilang aku kangen 
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Menjalani waktu yang istimewa 
Memperjuangkan cita-citaku 
Dengan indah budi bahasa 
Menjalankan misi ingin tahu 
  

Dengan bekal buku dan pena 
‘ku pelajari lautan ilmu 
Duduk di gedung tua 
Mendengarkan nasihat dosen 

  
Dari muda hingga tua 
Tak cukup aku mencarimu 
Untuk meninggikan cita-cita 
Hingga lebih tinggi dari usahaku 
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Mama ... 
Engkau adalah wanita tercantik dan  
Paling hebat di dunia ini, 
Dari aku kecil, engkau tak pernah lelah 
Mengurusiku, 
Memberiku makan, memberikanku ilmu, 
Dan memberikanku banyak hal, 
Bahkan, di saat aku sakit, engkaulah yang akan 
Mengusap kepalaku dan selalu berdoa agar 
Aku lekas sembuh. 
 

Mama ... 
Engkau sangat sabar, 
Dalam keadaanku yang rentan seperti ini, 
Engkau tak pernah lelah untuk menyemangati, 
Engkaulah yang dulu membersihkan kotoranku, 
Memandikanku, menyuapiku, hingga aku tumbuh 
Hebat seperti ini. 

 
Mama, terima kasih 
Terima kasih telah melahirkan dan menemaniku 
Sampai saat ini, 
Tak terlukiskan dengan kata-kata  
Betapa aku sangat menyayangimu. 
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Ayah, semangatmu tiada tara 
Kau membanting tulang untuk kehidupan 
Semangatmu selalu membara 
Hanya doa yang selalu kuselipkan 
 

Tuhan, jagalah ayahku di mana pun berada 
Tarulah hati yang amat baik paling terdepan  
Hanya kau belahan jiwa 
Di hatiku yang paling aman 
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Aku hanyalah wanita biasa  
Berdiam di tempat ini untuk menggapai cita-cita  
Berjuang demi sebuah harapan  
Sampai di mana pun akan kukejar impian 
 

Perjalananku sangat panjang menggapai itu semua  
Berlayar di lautan samudera  
Lelah bukanlah hambatan menggapai itu semua  
Walau harus berlayar hingga nyata  

 
Mereka tak pernah bosan memberikan semangat  
Terlukis senyum indah di bibir 
Rela berkorban demi buah hati 
Pagi, siang, malam berbanting tulang tiada hentinya  
 

Kelak suatu saat akan kuberikan harapan yang nyata  
Akan kuberikan apa yang mereka impikan untuk gadis 
kecil mereka  
Masa depan yang terpancar, yang indah di hadapanku 
Akan ‘ku berikan kepada mereka  
Beribu-ribu orang menghalangi jalanku kelak 
Akan kuberikan goncengan dunia untuk mereka. 
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Titik embun di pagi hari 
Menyadarkanku adanya dirimu 
Saat fajar tenggelam di ujung hari 
Kau tetep ada di setiap jejak napasmu 
 

Kau selalu menggambarkan isi hati  
Tapi aku tetap diam membisu 
Rasamu suci sebening cahaya mentari  
Namun kunodai gambaran insan di pikirku 

 
Saat kurenungi malam ini 
Adakah ketulusan hati untukmu? 
Saat aku membuka mata melewati mimpi 
Setitik sendu berkata aku buruk untukmu 
 

Aku berdoa pada Ilahi 
Doakan kebaikan untukmu 
Maafkan aku setulus hati  
Atas segala kemunafikanku 
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Aku berjalan dengan setia pada perputaran 
Berevolusi seiring dengan gerak rotasi 
Berlayar bersama tiupan angin 
Padamu semua ilusi menyatu 
 

Kamu merangkulku dengan aksara 
Merengkuhku dengan siara mengunciku pada satu masa 
Padaku semua akal sehatmu berbicara   
Aku dan kamu laksana embun 

 
Jatuh dari atas menyapu hijaunya daun-daun 
Berpasrah pada satu siklus angkasa 
Yang menjadikan kita tiada 
Aku dan kamu laksana malam 
 

Merenggut kicau burung-burung mesra 
Berpasrah pada keharusan yang ada 
Sehingga harus membunuh mimpi lalu merana 
Aku dan kamu adalah alam yang berputar 

 
Agara ketetapan tidak berubah meski kita lelah 
Aku dan kamu tidak punya kesempatan  
Untuk sekejap saja meminta bentuk yang kita damba 
 

Realita menghunus kita 
Meniadakan bentuk-bentuk selanjutnya  
Aku dan kamu 
Bukan kita 
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Ayah, aku sangat merindukanmu 
Menginginkan engkau untuk kembali 
Mimpi ini sangat begitu nyata bagiku 
Menginginkan engkau selalu hadir di mimpi 
 

Pendiriannya yang kuat bagaikan batu karang 
Tidak pernah lelah memberi nasihat 
Setiap kuingat air mata ini selalu tak mampu kubendung 
Rindu akan semua hal yang ada 

 
Tapi apalah daya diriku 
Hanya bisa membayangkan engkau di sini 
Kini hanya bisa kukenang jasa kebaikanmu 
Menyimpan semua nasihatmu di hati 
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Ke mana pun aku pergi  
Tak sanggup kaki ini melangkah jauh darinya 
Ingin rasanya aku datangi kembali 
Menikmati kenyamanan yang tiada duanya  
 

Banyak hal yang kulakukan 
Suka dan duka kurasakan dengan tenang 
Sesekali kuteriak untuk melepas kekecewaan 
Sampai saatnya aku harus mengenang 

 
Kau menjadi tempat kami berkumpul ria 
Sering kali kau mendengar suara tawa yang merdu 
Menjadi tempat singgah yang bahagia 
Hingga membuatku candu 
 

Kenyamanan yang selalu ada di setiap saat  
Membuatku bisa tertidur tanpa beban pikiranku 
Walaupun hanya tidur sesaat 
Kau sudah jadi bagian penting dalam hidupku 
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Langit dan laut saling membantu 
Mencipta awan, hujan pun turun 
Ketika dunia saling membantu 
Lihat, cinta mana yang tak akan jadi satu 
 

Kau memang manusia yang sedikit kata 
Bolehkah aku yang berbicara? 
Kau memang manusia tak kasat rasa 
Biar aku yang mengemban cinta 

 
Awan dan alam saling bersentuh 
Mencipta hangat, kau pun tersenyum 
Ketika itu kulihat syahdu 
Lihat, hati mana yang tak akan jatuh 
 

Kau dan aku saling membantu 
Membasuh hati yang pernah pilu 
Mungkin akhirnya kita tak jadi satu 
Namun bersorai pernah bertemu 

 



 

44 

Di bawah temaram malam  
Ditemani sang rembulan  
Erat tanganmu menggenggam  
Membuat aku merasa aman 
 

Kulupakan segala dendam  
Karena sudahlah hilang rasa geram  
Segala suara seakan teredam  
Dibungkam oleh rasa nyaman 

 
Aku hanya bisa diam  
Seakan duniaku terlupakan  
Aku yakin semesta iri melihatku digenggam  
Melihat aku dengannya berpelukan 
 

Aku yakin kita tak perlu restu alam  
Untuk menghilangkan segala kerinduan 
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Ibu … 
Maafkan aku yang belum bisa membahagiakanmu 
Maafkan aku kerena tidak bisa mewujudkan keinginanmu 
Maafkan aku yang sudah banyak salah dan dosa padamu 
Maafkan aku yang pernah membuat sedih dan menangis 
 

Ibu … 
Aku sangat merindukanmu 
Terima kasih telah sabar membimbingku dan 
membesarkanku 
Terima kasih atas segala jasa-jasamu 

 
Ibu … 
Semoga kau tenang di sana 
Somuga kau tenang di alam surga 
Di sini aku selalu berdoa untukmu 
Kau selalu ada di hatiku 
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Ayah ...  
Tak sedikit pun keluhan kudengar dari bibir keringmu 
Tak sedikit pun rintihan kudengar dari suaranya 
Tak pernah kudengar dari lisanmu yang parau 
Tak pernah kau terlihat lelah ketika bercanda dan tertawa 
bersama 
 

Ketika kita bersama 
Ketika kulihat senyummu 
Telah kupahami semuanya 
Tentang kau dan kehidupanmu 

 
Di setiap tetes keringatmu 
Penuh kasih sayang yang luar biasa 
Kan ‘ku jaga setiap nasihatmu 
Hingga kututup usia 
 

Terima kasih, Ayah 
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Guruku, engkaulah pelitaku 
Engkau mengajariku dengan penuh kasih sayang 

Dengan apa aku harus membalas jasamu 
Kau akan selalu kukenang 

 
Tidak kenal lelah pantang menyerah 

Itulah keinginanmu 
Aku takan menyerah 

Aku ingin sama sepertimu 
 

Guruku, engkau tak pernah lelah mengajari kami 
Akan kuingat nasihatmu 

Walaupun kita tidak bertemu kembali 
Namun kau selalu ada di dalam hatiku 
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Wahai pria yang aku cintai 
Mengapa engkau tidak pernah menyadari 
Kehadiranku selama ini 
Kau tidak pernah mengerti rasanya cinta sendiri 
 

Kamu terlalu sibuk memperbaiki diri 
Untuk mendapatkan orang yang kamu sukai 
Tanpa sadar di sekelilingmu saat ini 
Ada yang ingin memiliki 

 
Inginku melupakan semua rasa ini 
Merelakan semua yang tidak ‘ku mengerti 
Mengikhlaskan semua yang sudah terjadi 
Wahai cinta pertamaku yang sulit kuhadapi 
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Engkau adalah negeri kebanggaanku 
Sebuah negeri di mana aku dilahirkan  
Dan dibesarkan 
Negeri yang kaya akan alam 
 

Negeri yang kaya akan suku dan budaya 
Negeri yang kaya akan perbedaan 
Tetapi tetap menjunjung tinggi 
Nilai kesatuan dan persatuan 

 
Itulah negeriku, Indonesia 
Yang tidak akan pernah usang 
Dimakan oleh waktu 
Dan akan selalu menjadi bagian 
Dari perjalananku yang indah 
Aku bangga padamu Indonesiaku 
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Andaikan dulu kita tidak bertemu 
Mungkin bibir ini tidak akan berhenti 
Terucap namun terasa ambigu 
Berbicara tanpa sebuah arti 
 

Andai aku tidak mengenalmu 
Hanya separuh ilmu kudapati 
Meski tetap menjalani hariku 
Tanpa sadar semua tidak dimengerti  

 
Tidak terasa hari begitu cepat berlalu 
Memandang cantikmu akan terhenti 
Kita memang tidak bisa selamanya bertemu 
Namun ilmu yang kau berikan tidak akan berhenti 
 

Hanya untuk kami kau relakan waktumu 
Hanya untuk kami kau bersabar hati 
Terima kasih atas semua jasamu 
Untuk dosenku, Ibu Apriani Riyanti 

 
Bahagia dan sedihku 
Kuucapkan saat ini 
Mengenalmu 
Adalah hal yang sangat berarti 
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Mama, terima kasih atas kelembutan dan kasih sayangmu 
Kau selalu menemaniku di saat aku sendiri 
Tuhan membuat hatimu selembut salju 
Tetaplah bersamaku di sini 
 

Pagi hingga malam kau tempuh hari-harimu 
Untuk mencari secercah harta 
Demi kehidupan anak-anakmu  
Agar aku dapat meraih cita-cita 
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Aku hanya ingin mencintaimu  
Dengan sepenuh hatiku, tanpa ada alasan  
Aku hanya ingin kamu menerima diriku  
Dan menjaga tanpa ada alasan  
 

Jangan jadikan perbedaan untuk memisahkan aku dan 
dirimu  
Aku tidak ingin ada perpisahan  
Yang ‘ku mau hanya bersamamu  
Walaupun, banyak perbedaan tetapi janganlah ada kata 
perpisahan  

 
Aku hanya berharap agar kamu selalu ingat aku  
Aku masih ingat janjimu agar tidak meninggalkan 
Berharap kamu dapat menepati janjimu  
Tanpa sebuah alasan 
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Bau wangi hujan 
Yang tebersit adalah kamu 
Tentang kenangan 
Dan tentang rindu 
 

Apa kabar kamu? Masih ingat kenangan kita di waktu 
hujan turun?  
Sudah lama kita tidak bertemu  
Sudah lama tidak saling berteguran  
Apa memang sudah mau melupakan aku?  

 
Tidak, bukan bermaksud memaksa kamu untuk mengingat 
kenangan  
Tapi lebih dari itu  
Tapi realitanya aku harus melupakan  
Dan aku harus belajar menjauhimu 
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Oh sahabatku ... 
Aku tak tahu kau di mana 
Aku sangat rindu denganmu 
Kita sudah lama tidak bersama 
 

Oh sahabatku ... 
Kau juga pasti tidak tahu aku di mana 
Pasti kau juga rindu denganku 
Ayo bermain bersama seperti dahulu kala 

 
Oh sahabatku ... 
Dahulu kita selalu bersama 
Padahal dulu kita tak pernah berseteru 
Tapi sejak hari itu kita tak lagi bertemu 
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Senja, 
Kenapa saat kau tiba  
Hatiku terasa gembira  
Teringat seseorang di sana  
Yang sering mengajakku bercanda tawa  
 

Ditemani kicau burung yang merdu suaranya 
Menikmati panorama indah di suatu desa 
Teringat bayangmu yang menyapa 
Tetapi sekarang hanya angan belaka 

 
‘ku hanya berdoa semoga kau baik di sana  
Semoga kau dapat menikmati suasana kota  
Cepat kembali aku lupa menikmati rasa senja  
Dan melanjutkan senja kita yang telah lama tertunda 
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Di mana lagi kan kutemukan keberanianmu 
Di mana lagi kan kutemukan hati sayangmu  
Di mana lagi kan kutemukan sosok sepertimu 
Wahai ibuku  
Beribu hari telah kulalui 
Jutaan hari telah kuhitung dengan jemari 
Namun tak mampu kutemui  
Sosok malaikat sepertimu yang berhati suci 
‘ku meniti jalanan penuh duri  
Menyusuri gurun pasir yang kering  
Di manakah kan kutemui lagi 
Sosok sepertimu wahai ibuku 
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Ibundaku ... 
Kaulah perempuan terbaik di dalam hidupku  
Di saat aku kesusahan kau selalu ada  
Namun aku selalu membuatmu sedih karena kelakuanku 
Ketika engkau menasihatiku, aku membantah 
Ketika engkau memperingati aku selalu melawan 

 
Engkau selalu membuatku tertawa  
Engkau selalu menutupi kesedihanmu di depanku 
Dan segala kesalahan yang kubuat kau mau 
memaafkannya  

 
Ya Allah ya Tuhanku ... 
Berikanlah kesehatan kepada ibuku  
Berilah ia balasan yang sebaik-baiknya  
Sebagaiman ia menyayangiku  
Dan jagalah dia hingga aku bisa membahagiakannya 
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Laksana mentari di pagi hari 
Terbit tersenyum berikut kehangatan 
Bak embun pagi yang sejuk suci 
Cintamu padaku tak ada penghabisan 
 

Laksana bintang di langit malam 
Yang selalu menjaga, melindungiku 
Baik setitik cahaya di malam kelam 
Nasihatimu penuh sungguh menuntunku 

 
Tuhan, kupinta surga padamu 
Untuk ayah ibu tercinta 
Balasan mulia dari sisi-Mu 
Atas segala kasih sayang mereka 
 

Tuhan, terimalah amal ibadah mereka 
Berikanlah rahmat dan cinta-Mu 
Harap bahagia dunia akhiratnya 
Selalu kupinta dalam sujud malamku 
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Sahabat ... 
Aku sangat merindukanmu 
Aku sangat rindu pada sahabatku 
Aku selalu menunggumu  
Engkaulah yang aku cari di mana pun dan kapan pun 
 

Sahabat ... 
Karena aku yakin pasti kita akan bertemu 
Bersama dengan sang waktu 
Aku hanya bisa menatapmu 
Aku ingin berjumpa dengan sahabatku 
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Ayah, engkaulah pahlawan di kehidupanku 
Engkau membimbingku dengan ketulusan  
Engkau korbankan segalanya demiku 
Engkau mengajarkanku arti kehidupan 
 

Tanpamu, aku akan buta ilmu 
Tanpamu mimpiku tak akan menjadi kenyataan  
Tapamu aku bukanlah aku 
Engkaulah sumber kekuatan 

 
Ayah, maafkanlah aku 
Yang belum mencintaimu dengan ketulusan  
Belum bisa menjadi wanita yang sempurna di matamu 
Belum menjadi wanita yang kau harapkan  
 

Ayah, maafkan aku 
Yang masih menyusakan 
Yang masih melukai hatimu 
Yang masih perlu perbaikan 

 
Tapi, engkau tetaplah sabar untukku 
Senyumu adalah yang kuharapkan  
Lelahmu hanya untuk putrimu  
Engkaulah yang kurindukan 
 

I Love you, Ayah 
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Indonesiaku, 
Negri berjuta pesona yang menawan  
Negri bekas jajahan 
Negri berjuta pahlawan 
 

Negeriku, 
Kaya akan pulau yang indah dan menawan 
Tempat beragam suku dan bahasa 
Bhinneka tunggal ika 

 
Indonesiaku, 
Negri berjuta kekayaan lautan maupun daratan 
Banyak negara yang iri akan kekayaanmu  
Dan engkaulah tempat berjuta kehidupan 
 

Indahnya pesonamu 
Adalah titipan Tuhan untuk dilestarikan  
Akan tetapi kami lupa 
Karena kami terlena akan kekuasaan 

 
Bersyukurnya aku 
Dilahirkan di negri yang penuh kedamaian 
Penuh senyuman, kaya akan kerahaman 
Terima kasih, Tuhan 
 

Jayalah Indonesiaku 
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Cinta bukan hanya sekadar kata 
Tetapi cinta memberikan kenyamanan 
Bukan juga hawa nafsu belaka 
Tetapi cinta mampu mengubah kehidupan 
 

Kau hadir membawa warna  
Kau telah mengajariku menerima dan bersyukur 
Kau hadir dengan membawa rasa cinta 
Kau selalu ada untukku dalam senang maupun kesusahan 

 
Rasa bergelora dalam dada 
Berliku-liku cobaan membawa cerita 
Hingga rindu terus membara 
Namamu dan candamu akan aku kenang di sepanjang daur 
kehidupan 
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Hidup ini membutuhkan waktu 
Waktu kau terus berjalan dan takkan pernah berhenti 
Waktu yang kadang berlari dan merayap lebih lambat 
menghampiriku 
Namun ‘ku tidak sadar kau takkan pernah berhenti 
 

Namun semua orang tahu 
Kau takkan pernah kembali 
Ketika semua orang menunggu 
Hanya kau yang takkan pernah peduli 

 
Andai kau bisa kembali sedetik kepadaku 
Takkan pernah kusia-siakan kau 
Dan akan kugunakan waktu sebaik-baiknya 
Demi masa depan 
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Sahabat kau selalu ada di hatiku 
Engkau selalu membuatku bahagia 
Hanya kau yang selalu ada di sisiku 
Saat aku suka maupun duka 
   

Di saatku ingat masa lalu bersama kau  
‘ku berurai air mata 
Karena sahabatku tak lagi bersamaku 
Dan takkan pernah lagi membuatku bahagia 

  
Selamat jalan sahabatku 
Kenanganmu akan selalu kuingat semua 
Cintamu selalu ada di hatiku 
Yakinlah engkau takkan pernahku lupa 
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Saat aku tertawa dan sedih, kau bersamaku 
Aku sakit kau selalu ada 
Aku selalu membuatmu sedih karena ulahku 
Tapi kau hadir dan selalu ada 
 

Ya Allah, berilah kesehatan pada ibuku 
Limpahkan balasan yang sebaik-baiknya  
Karena ibu telah menyayangiku 
Dan aku ingin membahagiakanya 
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Jika bisa kupetik bintang itu hanya untukmu 
Kau adalah rembulan 
Kau yang menerangi kegelapanku 
Kaulah sosok yang paling aku banggakan 
 

Tapi, Ibu ... 
Kadang aku terlena oleh angan 
Aku terjerat oleh gelapnya kelabu 
Hingga kadang aku melukai kenangan 

 
Ibu ... 
Kau menanggung semua kesengsaraan  
Hanya demi aku anakmu 
Ibu, aku penuh dengan kekhilafan 
Aku sering menorehkan luka di hatimu 
 

Sungguh, Ibu, 
Bukan itu maksud hatiku 
Kaulah manusia mulia penuh kebahagiaan  
Maafkan anakmu, Ibu 
Aku tahu, di hatimu akulah kebanggaan 

 



 

67 

Rindu, rindu, rindu  
Karena sang jarak memisahkan  
Ingin ‘ku menahanmu  
Agar tetap bertahan  
 

Aku bercerita pada hatiku  
Tentang rindu yang tak tertahankan  
Tetaplah bertahan untukmu  
Karena kau seseorang kubutuhkan 

 
Semua tentang aku dan kamu  
Takkan pernah terlupakan  
Hingga menjelma menjadi kelabu  
Akan selalu dalam 
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Menikmati keindahanmu tanpa mampu mengapaimu 
Hanya dapat melihatmu dari kejauhan 
Berharap aku memiliki satu 
Sebagai pelindung kegelapan 
 

Namun itu semua mustahil bagiku 
Ya kau tetap jauh dan tak dapat disimpan 
Hanya sebagai penyemangat hidupku 
Tanpa berharap untuk bertatapan 

 
Semoga kau selalu terjaga 
Jaga dirimu untuk masa depan 
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Sahabat … 
Terima kasih selalu ada untukku 
Di saat suka maupun duka 
Terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesah 
Terima kasih telah menjadi penghibur di saat gundah 
 

Sahabatku … 
Semoga kita selalu bersama 
Semoga persahabatan ini tetap ada walaupun kita tua 
Semoga tidak ada yang berubah dari kita 
Semoga kita sukses bersama 
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Kota penuh cinta dan makna tersendiri 
Terselubung cerita di antara alun-alun kota 
Kota yang tidak ada habisanya dijelajaji 
Ke sana-kemari kita bersama 
 

Menikmati secangkir kopi 
Dan tak lupa sego kucing dalam suasana 
Tentunya dengan alunan gamelan yang mengiringi 
Betapa indahnya Yogyakarta 

 
Bersama gemerlap lampu malam hari 
Tentunya bersama orang yang sama 
Untuk kesekian kali 
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Berlinang air mata di kala hujan 
Kala itu, kebahagiaanku mulai hilang 
“Jangan pergi,” itulah yang selalu kuucapkan 
Hidupku kini menjadi malang 
 

Kau meninggalkanku tanpa alasan 
Kepergianmu membuatku tak tenang 
Tak menghargai arti sebuah perjuangan 
Kau anggap aku seperti catatan yang telah usang 

 
Masa mudaku penuh dengan kesalahan 
Kau tinggalkan aku dengan air mata yang berlinang 
Ini aku, yang selalu kamu kecewakan 
Kini aku sendiri, meratapi jiwamu yang hilang 
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Untukmu, 
Yang pernah datang dan mengubah segala rencana 
Yang pernah menghentikan segala gundah gulana 
 

Untukmu, 
Yang pernah menjadikan hari-hariku berwarna 
Yang pernah membuatku kembali percaya pada renjana 

 
Maaf, 
Atas segala hal kecil yang membuatmu marah 
Atas niat baikku yang selalu kau pandang salah 
 

Aku tak pernah mengerti, kenapa bagimu pergi selalu 
mudah 
Sementara, bagiku, meninggalkanmu adalah hal yang 
paling susah 
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Sebelumnya aku tak pernah berpikir untuk mencintaimu  
Tapi apalah daya, ada keajaiban yang mengesankan  
Aku mulai mencintaimu sejak pertama kali bertemu  
Hingga tanpa kusadari, sudah 3 tahun aku mengharapkanmu 
Wahai sosok yang indah dan rupawan  
Karena bagiku kau adalah orang yang selalu aku tunggu  
Dan kau adalah orang yang kuharapkan selama ini  
Senyummu, tatapanmu 
Ah, sungguh indah untuk dipandang sehingga membuatku ingin 
terbang ke atas awan  
Rasanya inginku cari seribu cara untuk mendapatkanmu  
Karena bagiku kau adalah sumber kenyamanan  
Tapi entahlah, aku bingung bagaimana harus mendapatkan 
sosokmu  
Karena menurutku kau bagai es di kutub yang sangat sulit untuk 
dicairkan 
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Ibu ... 
Kau telah mengandungku dan melahirkanku hingga akhirnya aku 
sampai di dunia 
Kau mengajariku dan membimbingku 
Kau membuatku tahu apalah arti kehidupan 
 

Di saat senang maupun sedih kau selalu ada untukku 
Melewati hari-hari bahagia bersama 
Kasih sayangmu tiada tara untuk anakmu 
Engkau selalu membuatku tertawa 

 
Kaulah wanita terbaik dalam hidupku 
Kaulah sang surya yang menyinari hari-hariku 
Kasih sayangku dan namamu selalu ada di hatiku 
Selamanya dan akan selamanya 
 

Ibu ... 
Namamu akan aku sebut di dalam doa 
Maafkan aku telah menggoreskan luka di hatimu 
Aku bersyukur punya sosok ibu seperti dirimu 
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Ada yang berbeda pagi ini  
Kulihat mentari tersenyum lagi kepadaku  
Membawa sinarnya yang terang pagi ini  
Menghantarkan hangatnya ke tubuhku  
Mentari ... 
Andaikan aku bisa menggapaimu  
Pasti aku akan lebih semangat menjalani hari ini  
Lalu akan kubawa dirimu ke mana pun aku mau  
Agar dapat menenangkan suasana hati  
Dengan senyum lebar yang masih tersisa kubiarkan sinar mentari 
menerpa wajahku  
Diriku masih setia terdiam menatap mentari  
Bersama rindu berkawan sendu  
Menyambut indahnya mentari pagi 
 



 

76 

Hari ini dengan semangat pagi 
Kau bangunkan aku dengan kemanisanmu 
Yang mengalahkan sinar matahari 
Dengan pesona indah wajahmu 
  

Kau mengiringi langkah ini 
Dengan lantunan doa-doamu 
Yang menjadikan semua hari 
Terasa indah dan bahagia dalam hidupku 

  
Ibu engkau adalah pahlawan dalam hidup ini 
Yang rela meluangkan waktu untukku 
Engkau adalah wanita yang hebat di dalam hidupku ini 
Maka akan kujaga seumur hidupku 
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Ia yang terus menyakiti  
Mereka berkata aku buta  
Karena kuberi lagi hati  
Aku bilang aku cinta dia 
 

Hanya dengan senyumanku  
Aku mencoba sembunyikan 
Sembunyikan luka yang mengikat diriku 
Dan terbawa pergi jauh oleh angin dan awan 

 
Cinta datang dengan sendirinya 
Tinggalah diriku yang harus tegas dalam mengambil keputusan 
Tetapi dia tidak bisa tegas dan menerimanya  
Karena bersama atau tanpanya, hidup aku akan terus berjalan 
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Saat langit sedang tak bersahabat 
Ketika matahari terbit tanpa sinarnya yang cerah 
Tanpa sadar air mataku mengalir begitu pekat 
Seakan mereka mengerti bahwa hidupku telah hancur oleh pisau 
yang terbelah 
 

“Aku tak ingin pisah,” katamu waktu itu 
Sungguh, aku begitu senang 
Aku membiarkan diriku terbawa olehmu 
Sesaat kemudian, kamu membiarkan aku melayang 

 
Melayang di atas kegelisahan yang ada 
Kamu pergi dengan waktu sesingkat mungkin 
Meninggalkan aku dengan perasaan cinta yang masih membara 
Tanpa kata maaf, kau beralih dengan yang lain 
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Wajah teduhmu 
Selalu membuatku nyaman 

Pelukanmu 
Membuatku merasa aman 

 
Senyumku 

Penawar kedukaan 
Kenakalanku 

Penguji kesabaran 
 

Dalam lelap tidurku 
Ada doa yang terjalin 

Dalam setiap langkahku 
Ada bayangan kerinduan 
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Senja telah lama berlalu 
Mengapa mataku tetap terbuka 
Dan malam mulai berlalu 
Dosa-dosa itu makin terbuka 
 

Aku telah lama lupa 
Lupa akan kebesaran-Mu 
Aku telah lama alpa 
Alpa akan kewajibanku pada-Mu 

 
Layakkah aku akan ampunan-Mu 
Yang mendewakan dunia 
Aku yang berdiri di atas kesombonganku 
Dan aku hamba-Mu yang tidak setia 
 

Ribuan malam sujudku 
Takkan menghapus sejarah dosa 
Aku takkan pernah lelah memohon pada-Mu 
Yang kutahu Kau Maha Memaafkan Dosa 
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Kota berlangit mendung 
Dengan embusan angin tak berujung 
Ditemani rintik hujan yang bersenandung 
Yang berusaha menyampaikan rindu yang terbendung 
 

Kota tempat kita bertemu 
Kota yang mengingatkanku denganmu 
Kota yang mengajariku rindu 
Kota kecil dengan sejuta kenangan denganmu 

 
Asamu membawaku ke dalam angan semu 
Tapi cinta tak mengenal batas dan waktu 
Terggores rindu menggebu tanpa ujung 
Bandung, kota penuh cerita kalbu 
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Semesta memberimu patah 
Untuk lekas berbenah 

Kau tidak salah 
Hatimu saja yang resah 

 
Semesta memberimu patah 

Agar kau tahu mana yang salah 
Dia tidak salah 

Sini berbagi keluh kesah 
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Kini tak ada lagi kicauan burung di pagi hari 
Yang seakan membuat hari terasa sepi 
Yang dulu temani di kala awan yang berseri-seri 
 

Kini kotaku tak seindah dulu 
Udara segara yang kutunggu-tunggu 
Kini larut dalam polusi dan debu 
Yang telah bertebaran di seluruh penjuru 

 
Dulu masih banyak pohon dan tanaman 
Tumbuh mengikuti alur jalan 
Yang dihiasi banyak dedaunan 
 

Namun kini seakan tak lagi berfungsi 
Maraknya transportasi dan pabrik membuat asap penuhi 
kota ini 
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Di kantin sekolah 
Awal pertama kali kita bertemu 
Tanpa sengaja kita saling bertabrakan 
Lalu mata kita pun saling memandang 
Ada getar yang kurasakan 
Menyentak di hati sanubari 
 

Sejak itu 
Tak sekejap mata pun dapat kulupakan 
Bayanganmu dari mataku 
Hati selalu resah  
Bila sehari tak berjumpa 
Oh, inikah yang namanya cinta? 

 
Setelah sekian lama kupendam rasa 
Akhirnya aku tak sanggup  
Dengan segala kekurangan yang ada 
Kucoba memberanikan diri 
Untuk menyapamu 
Untuk mengenalmu 
Dan mengajakmu bersama denganku 
 

Malam sepi menemaniku 
Hanya bulan dan bintang yang menjadi saksi 
Kucoba merangkai kata 
Kucoba mencurahkan rasa 
Melalui goresan pena 
Kuungkapkan apa yang ada di dalam hati 

 



 

85 

Kuharap engkau tahu 
Kuharap engkau mengerti 
Kalau aku cinta padamu 
Semoga engkau mau mengerti 
Akan apa yang ada di dalam hatiku 
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Kini napasku tak lagi senada dengan napasmu 
Udara yang dulu mengembun dengan rapi 
Kini terpaksa teriak 
Tertimbun oleh tangis orang-orang yang meminta belas kasih 
 
Kata tolong tak henti-hentinya berlinang di dalam liang batinku 
Berharap kau segera datang dan memelukku dengan hangat 
Tapi tidak, rupanya inginku hanyalah angan-angan 
Aku kawan yang dulu sering kau janjikan, kini telah kau 
tinggalkan 
Aku orang yang dulu kau mohon untuk membantu, yang kini tega 
kau biarkan aku terkubur tanpa ragu 
Menukar nyawa kerabatmu dengan dolar  
 
Raksasa Eropa itu 
Apakah benar kini kau sekeji itu?  
Duduk bagaikan raja, yang tak punya tenggorokan 
Kepalamu itu kini terlalu mendongak ke atas sampai tak mau tahu 
apa aku kini masih dapat bernapas  
 
Kini napasku tak lagi sehidup dengan napasmu  
Paru-paruku sudah mulai hangus terbakar 
Beberapa bagian sudah tinggal akar di beberapa detik yang tersisa 
Aku berpesan pada seorang kawan di kursi sana 
Jadikanlah aku satu-satunya yang binasa oleh bencana terencana 
Jangan sampai seluruh kerabatku di sana juga kau paksa tutup 
usia 
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Riuhnya angin 
Ombak yang berlarian 
Dan hitamnya malam 
Tak pernah menakutiku 
 

Jemari ini tetap ia genggam erat 
Meski kini aku tak semungil dulu, boneka kecilnya 
Dia sang jutawan 
Memperjuangkan keberkahan rezeki, tanpa kelelahan 

 
Dia dokter berbaju putih 
Tangannya membalut segala luka dan perih 
Dia pemandu yang hebat 
Menemaniku ke segala tempat 
 

Dia seorang pelawak televisi 
Mencipta tawa menghapus air mata 
Dan dia jagonya motivasi 
Membuatku mampu berdiri di tengah mimpi-mimpi 

 
Kuucap syukur pada-Mu, Tuhan 
Engkau hadirkan dia 
Yang padanya segala kebaikan 
Bahagiakan ia yang selalu membahagiakanku 
 

Lindungi ia yang selalu melindungiku 
Dan balaslah ia dengan surga 
Dia sang wibawa 
Idola sepanjang masa 
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Terbangun aku  
Dengan sisa tenaga kusimpan 
Habis pikiranku dikuasai oleh mereka 
Ya, aku kalah lagi 
 

Perasaan kosong datang 
Menemani sosok lemah ini 
Ini hanya sekadar bulan 
Dengan jutaan cerita menohok tajam di memori 

 
Kulihat di sudut 
Ada teman yang selama ini kutinggalkan 
Teman yang dengan susah aku singkirkan 
Kulihat ia kuraih dengan lembut 
Dengan cepat ia menyambut salam di tanganku 
 

“Semua ini salahmu” 
Satu kalimat yang memulai semuanya 
Menjadi segaris, dua bahkan lebih 
Ah, ini tidak terasa sama sekali 

  
Seperti bermain violin 
Hingga nada demi nada  
meninggalkan jejak  
terlupakan 
 

Aku melakukannya lagi 
Dan aku menyesalinya lagi 
Selamat datang fajar  
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Kali ini bukan rembulan yang menemaniku 
 
Dan tersadar aku  
Bahwa kau datang dengan maksud 
Menemaniku, menggangguku, dan merusak hidupku 
Ternyata aku membencimu wahai diriku 
 

Lalu tersadar aku, bahwa aku mencintaimu sedalam ini 
Terhadap kamu yang bayangan hitam hidupku 
Teruslah menemaniku seperti ini 
“Aku tidak akan neninggalkanmu” 
Tidak seperti mereka yang pada akhirnya pergi dengan 
jejak 
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Ketika kecewa tertelan untuk kesekian kalinya  
Aku menutup pintu 
Sekian lama aku tak acuh 
Dan sekarang aku luluh 
 

Lalu entah dari mana 
Ada seseorang datang 
Tanpa berujar ia masuk menetap 
Tanpa syarat tanpa tetapi aku membiarkannya  

 
Bagaikan rembulan dan bintang 
Yang tak pernah saling bertanya 
Kenapa ia dipertemukan 
Aku jatuh hati 
 

Teruntuk seseorang penghuni hati 
Mari kita rangkai ini 
Seperti kata yang berubah menjadi kalimat 
Seperti kalimat yang berubah menjadi paragraf 

 
Seperti paragraf yang akan berubah menjadi lembar demi lembar 
Lembar yang akan kita susun menjadi buku 
Hingga berakhir pada kalimat  
Berisikan nama yang tertulis di nisan kita berdua 
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Hujan menenggelamkan mata pada sang mimpi 
Berselimut luapan tangis nan ringkih 
Bantal dan kasur saling bersanding 
Ketika harap jatuh tersandung 
 

Bahagia seolah nihil, juga mustahil 
Sekelumat doa pada Sang Kuasa yang tampak bakhil 
Oleh apa yang diusahakan tak juga menghasilkan 
Dan kita, menjelma langit yang kufur 

 
Mimpi tetaplah suatu yang pantas menjadi tinggi  
Menjinjing bahagia di atas kaki yang letih 
Dengan segala raga yang habis tenaga 
Bersyukur layak jadi seorang dambaan hati 
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Aku tahu, 
Tuhan telah menanam benih cinta di setiap hati manusia 
Namun aku tak tahu 
Bagaimana cara untuk menghidupkannya 
Jadi, aku biarkan saja benih yang sudah tertanam itu 
 

Tetapi, 
Semesta memberikan hujan di tengah keabaianku 
Membentuk sebuah sketsa tentang senyum dirimu 
Tak diduga dan tak terasa 
Ternyata benih itu kini tumbuh indah 
Menjadi bunga dengan sendirinya 

 
Sayangnya,  
Aku tak memiliki keberanian memberi bunga itu untukmu 
Sampai duri, ternyata menusuk hati 
Berdarah-darah dalam imajinasi 
Merengek dengan keras dalam keheningan 
Hingga kini mulai layu mendekati mati 
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Gerak-gerik tupai yang hendak melompat 
Dari ranting satu ke ranting yang lain 
Langkahnya pun tampak ragu-ragu 
Dan ada ketidakyakinan dalam dirinya 
 

Sama halnya dengan hati 
Yang tampak ragu dan bimbang 
Saat disudutkan dengan beberapa rintangan 
Dari yang lisan maupun tulisan 

 
Dalam kehidupan hanya ada dua pilihan 
Meninggal atau ditinggalkan 
Hanya diri kita sendiri yang mampu 
Untuk mengungkapkan 
Apa yang ada dalam hati dan juga pikiran 
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Sampai kapan aku bersedih? 
Sampai kapan aku merasa ditelantarkan? 
Semua makhluk hidup kuberi pijakan 
Tetapi mereka gelap mata dan hati 
 

Aku menangis pilu, aku berteriak 
Tetapi siapakah yang peduli? 
Orang-orang hanya berkata bijak 
Tetapi tiada niat dalam hati 

 
Kalian yang membuatku kumuh 
Kalian yang membuatku lusuh 
Kalian tidak sanggup membenahiku 
Kalian hanya hidup dengan egoisme yang kian bertumbuh 
 

Aku bumi tempat kalian berada 
Mungkin aku tak sebanding dengan nirwana 
Tapi jangan buat aku seperti neraka 
Kalian hanya setitik jasad dengan jiwa 

 
Ingatlah wahai makhluk sempurna 
Di manakah tempat kalian akan tiada? 
Jika Sang Pencipta telah murka 
Kalian hanya akan binasa 
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Sebelum ucapan perpisahan terdengar 
Kubiarkan kau pergi 
Tetapi dalam labirin hati 
Aku tersesat 
 

Di mana dan apa yang kau lakukan? 
Siapa yang ada di pikiranmu saat ini? 
Hidup tanpa dirimu terasa sangat tak mungkin 
Tapi aku tak punya pilihan lain 

 
Berpapasan dengan perpisahan 
Cinta kita pun kandas 
Berpapasan dengan perpisahan 
Kau menghapus semua ingatanku tentangmu 
 

Kita dulu sangat bahagia 
Tapi kini, aku tak bisa melihat bayangmu 
Aku tak bisa mengenggam tanganmu 
Tetapi kau tetap tertulis indah di dalam lubuk hatiku 
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Untuk para pejuang 
Awali langkahmu dengan doa 
Yakini kemampuanmu dengan 
"Saya pasti bisa" 
Jalani perjuanganmu dengan ikhlas 
Akhiri jerih payahmu dengan penuh rasa syukur 
 

Bila lelah mendera 
Embuskan napas perlahan 
Pejamkan mata sejenak 
Berpikiran positiflah tentang keadaan yang ada 

 
Atur emosi yang bergemuruh 
Dan lanjutkan lagi perjuanganmu yang belum terselesaikan 
Dan jangan lupa tersenyum di setiap perjalanannya 
Iringi doa dalam setiap langkah kakimu 
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Kucari kertas tanpa noda  
Lalu menggoreskan tinta hitam di atasnya 
Meski hanya tersamar  
Namun abstrak yang bermakna  
 

Rindu ini bertuan padamu  
Kini aku berkaca 
Bukan saatnya aku menantimu  
Hanya saja aku memikirmu  
Dengan mengarahkan tinta di atas  

 
Kepada awan tolong menghitamlah  
Turunkan air sendumu 
Lewat rasa dingin yang tercipta 
Bantu aku menyampaikan benak ini  
Agar risau tak lagi bertamu 
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Kau tahu, sore ini angin berembus kencang 
Begitu juga awan pun berganti warna 
Pertanda bumi akan diguyur dengan tangisan 
Dan saat itulah aku tahu 
Bahwa kau sedang bergelut dengan kesedihanmu di sana 
Yang juga menjadi kegusaranku di sini 
 

Jadi kumohon 
Kembali pada senyummu yang dulu 
Meski tak lagi untukku, setidaknya aku tahu, kau tak 
menyesali keputusanku yang telah kau setujui kala itu 

 
Ingat! Kau dan aku hanya melerai untuk sementara 
Jangan tanyakan lagi gundahku tentang dan alasannya apa 
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Saat ini mungkin aku menyesalinya 
Apa yang terjadi dahulu mungkin adalah harta yang berharga 
Seseorang di masa lalu 
Objek pada masa itu, mungkin adalah hartaku yang berharga 
 

Aku seharusnya lebih dekat denganmu 
Lebih sering berbicara denganmu 
Aku bertanya-tanya apakah melepaskanmu pergi adalah 
yang terbaik untukku 
Namun, seolah aku tengah kehilangan pikiran 
Aku seharusnya lebih menghargai masa itu 

 
Setiap momen bersamamu bagaikan kuncup bunga 
Kuncup bunga yang mekar ketika aku bersemangat 
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Kuambil secarik kertas tanpa noda 
Kugoreskan tinta hitam di atasnya 
 

Kukembalikan ingatanku kepadamu 
dan memulai mengerahkan jemari tuk menuliskan pesan 
kerinduan 
Kerinduan terdalam di sela kesunyian malam 

 
Awan menghitamlah jatuhkan air hujan 
Deraslah, bantu ‘ku tuk menyampaikan pesan ini 
Pesan untuk seorang yang belum kutemui 
sampaikanlah ada rindu dari seorang 

 
Tapi andai rindu ini tak menjawab 
Perasaan hampa tak bertuan lagi 
Biarlah kupendam dalam hati 
Berharap suartu saat ada jawaban pasti 
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Aku ingin menjadi laut 
Yang berwarna biru 

Seindah birunya langit di angkasa 
Yang menghidupi para nelayan 

 
Dengan garam dan ikannya 
Aku ingin menjadi matahari 
Yang memberi sinar cahaya 

Di segala tempat 
 

Di kala siang hari 
Aku ingin menjadi api 
Yang merah membara 
Memberi kehangatan 

 
Di segala tempat 

Di kala dingin menyengat 
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Awan mulai mendung 
Perlahan rintik mulai turun 
Pertanda hujan akan datang 
Membasahi diri yang tak berpayung 
 

Kutelusuri jalan  
Menatap masa depan  
Seperti kelap kelip cahaya bintang 
Terus kutelusuri walau badai datang 

 
‘ku percaya hujan akan berhenti 
Berganti mentari yang hangat menyinari 
Berharap mimpi indah nyata dan abadi 
Tak hanya asa yang yang membohongi 
 

Cinta putih dan harapan pasti 
Datanglah basuh diri ini tidak hanya lewat mimpi 
Jelmaanmu mempesona diri 
Berharap nyata menghampiri 
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Sayangi orangtuamu saudara dan kawan 
Tapi jangan lupa cintai dirimu 
Berhenti untuk memaksa dirimu 
Untuk buktikan perkataan orang lain salah 
 

Beri dirimu waktu dan resapi 
Setiap makna pasti berproses 
Sebelum menghargai waktu 
Hargailah terlebih dulu dirimu 

 
Hidup bukan balapan start atau finis 
Setiap orang berlawanan 
Tidak perlu terlalu kencang atau lambat 
Nikmati hidup semampunya 
 

Mesin kita berbeda masalah kita beragam 
Tidak perlu terburu-buru kawan 
Waktu terlalu sabar melihat kita bersusah payah 
Dan Tuhan tersenyum lebar melihat kita sabar 
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Malam ini terasa sangat murung 
Angin malam pun lebih dingin dari biasanya 
Kutatap langit tak ada bintang  
Hanya awan gelap yang terlihat 
 

Dalam hati kurindu dirimu 
Kapankah kita dapat bertemu kembali 
Masih ter ngiyang-ngiyang suaramu 
Canda tawamu waktu kita bersama 

 
‘ku hanya bisa meratap ketika kau meninggalkanku 
Dan tak mungkin tuk kembali 
Hanya doa yang dapat kupanjatkan 
Semoga kita betemu di surgawi 
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Kasih sayang yang senantiasa kuterima 
Kian hari semakin terasa hangat  
Pelukan dan cinta yang kau berikan 
Mengalahkan sinar terang sang surya 

 
Di saat ‘ku merasa rapuh engkau selalu ada untukku 
Memelukku dan mendekap hingga kurasa aku begitu 
istimewa 
Kau pun memberikan bahumu untukku bersandar 
Aku berterima kasih karena kau selalu hadir menemaniku 
dan selalu ada 
Bahagia tak terkira bila bersamamu 
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Di selembar kertas 
Kutuliskan mimpi dan asa 
Tentang sebuah angan di masa depan 
Yang masih harus kukejar 
 

 Jarak perjuanganku sangat panjang 
Memerlukan pikiran dan juga uang 
Tapi tekadku membuat semangat 
Aku memberanikan diri walau tak ada persiapan 

 
Untuk melangkah merangkai sejuta impian  
Berharap impian menjadi kenyataan 
Bertekad melangkah pasti 
 

Walaupun banyak duri tajam menghalangi 
‘ku yakin aku bisa dengan ikhtiar dan doa 
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Meski sentuhanmu tak selembut belaian suci seorang ibu  
Namun dengan dekapan kasih sayangmu ‘ku terhangatkan  
Meski suaramu tak semerdu nyanyian lembut seorang ibu 
Tetapi kau mengajariku suara ketulusan 
 
Di setiap tetes keringatmu  
Sebercik harapan untuk anakmu dalam kesuksesan  
Izinkanlah saya menjadi anak yang berbakti kepadamu 
Meskipun semua tidak bisa membayar apa yang telah kau berikan 
 
Betapa mulianya hatimu  
Kau mengajarkanku tentang kebaikan dan ketulusan  
Betapa sayangnya kau kepadaku 
Sehingga kau jelaskan makna kehidupan  
 
Terima kasih Ayah atas pengorbanan dan kasih sayangmu 
Kasih sayangmu takkan mampu tergantikan oleh orang lain  
Aku sangat mencintai dan menyayangimu  
Dan aku tidak akan pernah melupakanmu sampai kapan pun 



 

108 

Bagai gelombang di angan 
Seperti silau matahari menyapa di pengawalan hari 
Laksana rembulan yang menyelimuti bentangan laut 
Bak bunga yang kehilangan senyum mentari 
 

Walau matahari tersenyum pada bumi 
Bagai bola menyongsong senja 
 

Andai aku bisa melayang di udara 
Aku ingin menjadi sinarnya yang memelitakan malam 
Dan sinarnya yang menemani siang 

 
Ketika mataku terbuka 
Matahari pun tersenyum mengintip jendela 
Bunga-bunga menari menggodaku 
Hingga kubuka tabir 
Dan menghirup angin yang lembut 
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Anugerah, 
Datangnya tak disangka namum memesona  
Perasaan suka dan duka bumbu pemanisnya 
Kadang timbul rindu yang tak dimengerti arahnya 
Membuai perasaan sejuta makna 
 

Wahai hati, 
Sampaikan anugerah terindah ini kepadanya 
Karena datangnya memberikan asa 
Menggebu rasa yang tak terkira 

 
Wahai rasa, 
Mengapa kau berikan hal terindah dalam hidupku lewat 
senyumnya 
Tapi yang kucinta tak pernah tahu gundah rasa di jiwa 
Kuanggap ini sebagai anugerah terindah 
Walau hariku masih berbenah untuk kehadirannya 
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Angan, 
Mengapa yang menghampiri tak kuharapkan 
Menatap semu cakrawala kehidupan yang berlawanan 
Kedatangannya membekas dalam kealpaan 
 

Angan, 
Indahmu memberikan warna dalam kehidupan 
Rasaku meninggakan rindu dendam 
Mengapa datang di saat bulan kesiangan 

 
Angan, 
Tabirmu sulit kuhempaskan  
Menggores semua keinginan dan impian 
Jiwaku gundah dan menambah pertanyaan 
Anganku lepas menggapai harapan 
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