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ميحرلا نمحرلا هللا بسم  

Untuk; Menara, Guruku 

“ Aku adalah menara yang bergunung, mentanggalkan 

diriku pada dinding dinding sejarah. Aku adalah dinding-

dinding bata yang berdaun, melebatkan nyawaku 

bersinggah dikakinya. Aku laksana tetesan air mata yang 

menempel pada dedaunan menara. Aku terkubur tanah 

menara, nyawaku berjalan dimuka pilu. Sebab. Aku malu 

pada keridhoan menara yang menghidupkan lentera. Aku 

telah mati, dibalik raga yang terkubur. Aku dan daun 

menara yang melambai. Tersipu malu, membawa tubuhmu 

keranah yang bertanah. entahlah, aku tak tahu siapa 

diriku. Bilamana aku tanpamu, seperti menara tanpa 

lentera” 

Wonosobo_Kudus, April 2016 
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Daftar Puisi 

1. Runcing Bambuku Dulu 

2. Kereta Tua Menangis 

3. Negriku Dan(s)aku 

4. Dinding Kepala Pemberontak 

5. Padang Bulan Separuh 

6. Negeriku Itu Istana 

7. Suara Pagiku Terbakar 

8. Parkir Jalan, Jalanku 

9. Lautan Merah Putih 

10. Nyanyian Gitar Krikil 

11. Negeriku, Tertipu Malu 

12. Kau Petani, Kuli Negri 

13. Raskin Tak Berizin 

14. Hargai Kami Yang Mendesah 

15. Siapa Yang Salah Menyalahkan ? 
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16. Maritim Mari Mari 

17. Amarah Teramat Marah 

18. Aku Malu Pada Kemaluanmu 

19. Akte Negeriku 

20. Cerita Air Mentaya 

21. Aids Lika Liku Luka Lama 

22. Suara Satwa Langka 

23. Bukuku Maya Membuta 

24. Negeri Kapal Selam 

25. Komedi Tikus Berdasi 

26. Kick Off Rumput Istana 

27. Sudut Kolong Mewah 

28. Politik Pilu Tergendaong 

29. Sajak Cinta Nusantara 

30. Ini Ibu Mejaku 

31. Lagu Kekafiran 
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32. Gaji Guru Bertelapak 

33. Indonesia, Tasbih Keagungan  

34. Dasi Tuan, Mati suri 

35. Entah, Kau Ku Makan 

36. Topeng Mahasiswa Budiman 

37. Sarjana Tuan Rumah 

38. Komedi Berkoalisi 

39. Ranah Sejuta Mimpi 

40.Kain Kafan Revolusi 

41. Hutang Yang Berkutang 

42. Penyampah Sampah Jalanan 

43. Pak Tua Tuanku Penguasa 

44. Pendidikan, Kebodohan Mengasikkan 

45. Topeng Agama 

46. Rumah Tanah Ibu 

47. Kau Tak Tahukan Negeriku ? 
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48. Diam 

49. Saksi Sang Sutradara 

50. Laku Tak Bertuhan 

51. Lontong Desaku 

52. Tanduk Kebiadaban 

53. Suara Kotak Berkatok 

54. Langit Indonesia 

55. La Le La Le Lo Laguku 

56. Nyanyian Vokalis Negeri 

57. Luka Ke-Bhinnekaan 

58. Garuda Hampir Terbunuh 

59. Perisai Cinta Bersutera 

60. Mafkan Aku Mentelanjangimu 

61. Padamu Negri Indonesia Raya 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

7 

Runcing Bambuku Dulu 

 

Bambu tua yang duduk termenung 

Memandang rerumputan yang turut bingung 

Mau menyapa, namun takut menyinggung 

Mau pergi saja, namun mereka linglung 

 

Bambu tua yang dulu menjadi saksi 

Hidup mati, tumpah darah generasi 

Kini sendiri tanpa ditemani 

Karna runcingnya tertinggal jauh dini hari 

 

Bambu runcing generasi yang tanpa menggunjing 

Kini yang ada hanya gonggongan tak jauh dari anjing 

Menggonggong yang hanya omong kosong 

Penuh suara, namun bagaikan tong bolong 
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Bambu runcing tanpa henti mengonjang ganjing 

Hanya cerita dulu yang tanpa berpaling 

Kini yang tersisa hanya saling bertanding 

Bagaikan anjing dan kucing berebut daging sepiring 

Oh, Lucunya Negriku yang penuh cerita miring. 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Kereta Tua Menangis 

 

Lama menangis di kerumunan hujan darah yang tragis 

Merintih kesakitan karna sandiwara yang sadis 

Oh kereta tua saksi bisu yang manis 

Diamlah disitu dan janganlah lagi kau terhipnotis 

 

Oh kereta tua penyandang kebangkitan 

Rel mu bergoyang merintih kesakitan 

Karna terpaksanya mengangkut rerempah paksaan 

Pajak dianggurkan bahkan seakan tak termiliki 

Karna lemahnya kekuatan tuan rumah sendiri 

 

Oh kereta tua, berbondong bondong mengangkut para 

napi 

Terpenjara dalam diam luka negri ini 
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Napi yang terdiam termakan oleh api 

Api kebodahan dan kesatuan yang lama tersembunyi 

 

Oh kereta tua, usiamu tak layak lagi 

Pantasnya kau tersenyum menatap indah negri ini 

Dengan tumpah darah dulu, yang kau menjadi saksi 

Derasnya air mata, yang tak henti berbondongan 

Menggendong besi namun bukanlah gelandangan 

 

Oh kereta tua, maafkanku kau berkarat 

Hanya karna aku yang tak mau merawat 

Karna aku tak peduli apalah itu laknat 

Asalku hebat, peci naik pangkat 

Tersenyumlah kereta tua, aku datang membawa nama 

penghianat 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Negeriku, Dan(s)aku  

 

"Disini negeri kami, tempat padi terhampar. 

Samuderanya kaya raya, tanah kami subur tuan. 

Di negri permai ini, berjuta rakyat bersimpah luka. 

Anak buruh tak sekolah, Pemuda desa tak kerja" 

 

Begitulah nada yang bagiku merdu untuk berdansa 

Ya berdansa dalam negri yang penuh sandiwara 

Tangan kekanan, kaki kekiri, mata melingkar 

Yahhhh akhirnya selesai sudah amplopnyapun nyasar 

 

Dansa negriku, dan(s)aku bernyanyi ketok palu 

Seberapa harganya nyanyian terbeli tanpa malu 

Kanan mengintip , kiri mengintip, tengah menyalip 

Asal menang, hati senang, yang penting nge-trip 
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Dan(s)aku berdendang nyanyian lagu A, I, U, E, O, .... 

Nyanyian merdu dan(s)aku burung beo 

Tak peduli siapapun kau, ku beli dengan mahalnya 

suaramu 

Asalkan lagu lagu itu bisa menjadi milikku 

 

Ha ha ha ha .. 

Kaulihat aku yang terkaya, namun hanya ingin menjaga 

Alipbakta yang tertinggal dan terganti dosa tak terasa 

Kekayaan yang hilang tak tersadari hingga pergi 

Namun tersesali saat telah tak termiliki 

Ha ha ha ha….. Aku hanya ingin berdansa, dengan A, I, U, 

E, O dan(s)aku negeriku. 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Dinding Kepala Pemberontak 

 

Ayunkan langkah, kepalkan kepala 

Genggam erat jari yang tajam tepukkan dada 

Melawan nasib, beradu senjata 

Lebarkan jiwa untuk sang Pencipta 

 

Lihatlah suara dinding kepala 

Yang tak henti mengemis pada penguasa 

Akankah berhenti !!! kata mereka 

Yang tak kuasa melawan habiskan derita 

 

Bambupun habis, runcingnya tenggelam 

Mereka menyergap, habiskan malam yang kelam 

Merintih, mendidih, suara teronta ronta 

Memanggil, menggigil, untuk Indonesia 
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Tembok kepala menjadi tontonan 

Terkumpulkan bagai rumput jalanan 

Dinding kepala dari sang penjajahan 

Mencabik cabik kobaran api perjuangan 

 

Kini yang ada hanya kepala duitan 

Yang tak lebih hina dari sampahnya sampah yang 

tersampahkan di jalanan 

Perampok kantoran kini tersembunyikan 

Dinding dinding tersaji dan termakan 

Dalam embunya air mata dinding dinding pemberontakan 

Oh kasihan, Pahlawanku dulu, Maafkan. 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Padang Bulan Separuh 

 

Padang bulan, Bulanya bulan sabit 

Padangnya separuh, luka menganga tersabit sabit 

Padangnya separuh, bukan untuk yang menjerit 

Padangnya separuh, harapan terang semakin sempit 

 

Indonesia alam merdeka luas bagai tanpa batas 

Tapi mengapa harus ada kertas dan yang tertindas ? 

Padangnya tidak merata kau bilang karna listrik mati 

Padahal separuh kau bagi rata untuk para mentri 

 

Yang elok terolok olok 

Yang pintar kau anggap goblok 

Yang pandai kau buang kesungai 

Katanya, nunggu nantipun pasti jua jadi bangkai 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

16 

 

Dimana, tanyaku untuk yang memadangkankan 

Dimana, tindak tandukmu yang diserukan ? 

Dimana, pintu saku kerakusan untuk kehormatan ? 

Tunjukan padaku..... 

Akan kubeli milikmu,  meski dengan nyawaku ! 

Agar mereka seterang Padang Bulan, Mimpi kala itu 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Negeriku Itu Istana 

 

Selamat pagi, kusuarakan untukmu 

Tanah permai indah santun damai hidupmu 

Aman tertib jalanlanya oh amanah pemerintahnya 

Hingga ku tak mengenali setertib inikah, ujarnya 

 

Taman bermekaran oleh sampah jalanan 

Pengemis tertata rapi diatur dan digaji bulanan 

Pengamen disewakan gedung tinggi bermegahan 

Untuk menyalurkan keluh kesah kehidupan 

Penjual koran tak lagi berpanas diperempatan 

Karna anak anak telah tersekolahkan dan diselamatkan 

 

Oh selamat pagi, Malam negriku 

Aman, tertib, sejahtera, rukun, damai rakyatmu 
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Hutan yang lebat tak pernah terbakar 

Hijau royo royo dan selalu mengakar 

 

Sungai yang bersih bahkan terlihat sampai ke palung 

Hingga licinya tak bisa berdayung 

Kakayaan berlimpah terolah megah nan mewah 

Tak pernah membeli karna kitalah tuan rumah 

 

Oh damainya negriku, dalam mimpi malam itu 

Selamat pagi, Malam. Wahai negriku 

Oh, ternyata aku terbangun dari Mimpiku 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Suara Pagiku Terbakar 

Kubuka jendela pagi, kudendangkan televisi 

Kurendah suaraku, bagai bunyi kereta api 

Kutertawa terbahak, pada layar yang kumaki 

Mendengar suaraku, embun pagipun bernyanyi 

 

Sebenarya aku tak tahan, Layarpun mau pecah 

Menampung sandiwara sandiwara berita yang terpecah 

Sutradara lelah, pemainpun bermegah megah 

Mumpung masih nyaman, aman dikursi mewah 

 

Singgah tuk dijunjung, agar bisa tuk disanjung 

Sungguh meriahnya cerita pagi televisi di atas panggung 

Oh, teriaku mana yang bermain akan aku kudatangi ! 

Suara lantangku menantang kau kesini 

Agar berita pagi tak lagi kumaki 
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Sebenarnya ingin tertawa 

Namun lucunya tak terhingga 

Sini lawan, sana kawan, situ teman, mana tahan 

Beradu kekayaan pertandingan dompet pertahanan 

 

Cerita pagiku kusuarakan kepadamu 

Tentang anakku yang melihat jejakmu 

Pada layar kaca yang seakan kau tak sadar 

Saling beradu terkapar dan tak sadar 

Sandiwara apa lagi yang nanti akan kau sebar 

Apakah menunggu dirimu kan terbakar ? 

Entahlah, ceritamu kepada Sang Pendengar 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Parkir Jalan, Jalanku 

 

Lampu merah, berwana hijau 

Berlapis kuning karna tak terpantau 

Berjalan berjejer seakan parkiran masal 

Ataukan pameran mobil dalam deretan aspal 

 

Dimana luang hingga waktu terbuang 

Andaipun bisa, biarkan mereka terbang 

Melewati indahnya jalan yang berlayang 

Yang dari dulu tersampai dan bukan bayang bayang 

 

Luasnya jalanku sampai aku tak tahu 

Dimana arahku untuk sampai desaku 

Karna lamanya aku berjalan terdiam menunggu 

Menanti lampu merah terhenti disepanjang tugu 
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Pelan kuperlahan, Kupandang hijau lampu itu 

Namun saat kutenggok oh hijau berlalu 

Perlukah kubuang tempat parkir jalanan 

Yang esepanjang jalan menjadi tontonan 

Jalanku, Izinkan Kuberjalan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

23 

Lautan Merah Putih 

 

Suara indahmu gelombang merayu 

Memanggil cinta suasana syahdu 

Aku terlena dan terbuai kepadamu 

Lautan biru pancaran jingga yang merindu 

 

Pusaka negriku, Laut perindu semua sukma 

Yang semua mata terkesima melihatnya 

Engkau mahkota dalam kehidupan bangsa 

Berlimpah ruah akan anugrah sang Pencipta 

 

Tumpah darah terguyur reda oleh segarmu 

Yang kau siram dengan air biru lautmu 

Ombak bergelimang menjadi obat luka 

Menghapus tangis, membuka tawa 
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Kau, Pusaran kebesaran negeri yang kaya 

Pewarna gelapnya diatas harapan bangsa 

Simbol kemegahan nyata sang Nusantara 

Yang tersinggah dan tak rela kau terluka 

 

Demi kibaran suci merah putih diatasmu 

Yang turut berjalan melingkari ombakmu 

Atas nama kesucian negeri ini 

Bukan hanya janji untuk kau terjaga sampai mati ! 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Nyanyian Gitar Krikil 

 

Aku terharu, pada suaramu embunku 

Lembut melaju dengan langkah yang lugu 

Melirik kantong bolong yang kosong dan berdebu 

Oh Indahnya suara lagumu, kataku 

 

Suara mahliga cinta yang terteman batu krikil 

Asalkan adik terdiam kembali malam tak menggigil 

Meski perut buncit, dengan sepatu yang mungil 

Bahkan tanpa alas dengan kaki yang dekil 

Wajahmu sembari tertawa meski terkucil 

 

Kau mencoba bertahan berhujan panas abu 

Yang tak kau hiraukan mana cinta dan kelabu 

Kau dendangkan lagu, nyaring merdu suaramu 
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Oh sungguh malu aku kini padamu 

 

Aku yang tadahkan tanganku pada ayah ibuku 

Engkau yang berdendang bahkan tak tahu ibumu 

Suaramu, penuh cinta kerinduan 

Hingga debu jalanan turut bernyanyi dan kian berteman 

 

Kau tadahkan mimik wajah kelaparan dengan suara yag 

tak letih 

Meski seringlah kau pulang dengan wadah yang bersih 

Tak jera kau kembali bernyanyi tuk berbagi 

Karna kau percaya Tuhanlah Maha Mengasihi 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Negeriku, Tertipu Malu 

 

Ini apalagi, kau adili namun kau liciki 

Rupanya kau menanti karma yang tak terobati 

Tunggulah saja, biar palu itu mengetok kepalamu 

Sampai kau mati terbakar dan berdebu 

 

Kau obati katanya, namun kau sakiti nyatanya 

Kau makan uangku, namun kau jilat uangnya 

Katanya keadilan harus selalu ditegakkan 

Namun kau sendiri tersangka tahanan 

Kau kudeta yang entahlah apalah tak ber-Tuhan 

 

Tidurlah yang nyenyak, wahai anakku 

Ayah sedang bekerja dan dan jangan kau ganggu 

Berlatih menipu dengan suara ketok palu 
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Agar nyaringnya tak sampai ke ibumu 

 

Itukan katamu dulu saat kau terangkat 

Menjadi yang terhebat untuk jadi penjilat 

Kenapa kau tertanggap, aku mau denganmu 

Selesaikan problema dengan tebal amplopku 

 

Perlukah ku bebaskan, kubeli hukum itu ? 

Agar kau kembali, dan kembali menipu 

Agar kau adili, dengan adil sesukamu  

Karna begitulah suara tangis negeriku 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Kau Petani, Kuli Negeri 

 

Siapkan dada beranjak pergi 

Terbang melayang diantar merpati 

Melangkah merunduk, padamu petani 

Hormat kami atas jasa yang tak bisa terbeli 

 

Padamu kami tertunduk merangkak 

Petuah jalan dalam kaki yang bengkak 

Kau teriakan hasil panen surgamu 

Yang mengalir pada darah bangsaku 

 

Kau tertatih dengan mata yang letih 

Hanya untuk sesuap hembusan nafas yang bersih 

Kau petani, pahlawan yang tersembunyi 

Tak berkoar diam dan tanpa takut rugi 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

30 

Asalkan lapar bisa terobati dan modal bisa kembali 

 

Padang yang luas, kulit panaspun terbakar 

Hujan deras terus merunduk walai petir menyambar 

Hijau melingkar kuning menjalar 

Kau habiskan bahkan sampai ke akar 

 

Kau petani, pahlawan tersembunyi 

Maafkankan jika hargamu tak teramati 

Kau petani, lubung padi ditanah negri 

Malang nasibmu menjadi kuli di negri sendiri 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Raskin Tak Berizin 

 

Ribuan nasib wajah sumringah yang lelah 

Mengantri bergandengan untuk dapat rerempah 

Menukarkan koin yang terganti oleh raskin 

Namun nyatanya tak tersampaikan teruntuk kaum miskin 

 

Raskin terjepit kantong saku kolor ijo 

Penguasa keparat raskinya kau makan, oh bego ! 

Coba lihat apa yang dimasak oleh mereka ? 

Air mendidih kerikil tak jua mencair, katanya 

 

Semakin terdalam, oh semakin kelaparan 

Raskinnya tercecer dipinggir jalan dan terselipkan 

Kau bilang kau tak tahu, namun kantong berbicara 

Katanya mereka tak mau ikut dosa ? 
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Oh raskinraskinrasain kau yang menjamin 

Hutangmu kini pada kaum miskin 

Yang kau buat mereka mati tanpa kain 

Itu salah siapa ? Salahmu kau makan tanpa izin 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Hargai Kami Yang Mendesah 

 

Penjualan bebas lepas dan tak terbatas 

Karna terlalu luas, warung kopipun jadi markas 

Simpan pinjam terbeli dan puas beli lagi 

Meski kepala tiga beranak dan beristri 

 

Di kerumunan malam menjerit dan merintih 

Medesah meresah akan nasib yang pedih 

Memuaskan amarah benih cinta yang terlarang 

Namun bagaimana, itupun juga kami senang 

 

Terpenggal waktu mematahkan hidup kami 

Luka yang terlarang namun jua tak pergi 

Harus bagaimana, hapuskanlah cerita kami 

Agar kami bebas dan tak terus melayani 
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Tuan dengarkan kami, kami lemas tak berdaya 

Malammu yang panjang, kau teparkan tanpa sela 

Bukan kami tak minta karna rumus ekonomi 

Agar kami makan untuk hari esok pagi 

 

Malam kelam sudah, dan esok kembil terulang 

Inilah cerita kami, dari ilalang yang bergoyang 

Diri hilang dan terbuang 

Oh tuan, kami lelah karna ulahmu yang serakah 

Biarkan kami pergi, karna kami ingin berbenah 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 

 

 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

35 

Siapa Yang Salah Menyalahkan ? 

 

Siapa yang salah siapa yang mengalah 

Yang mengalah kalah yang kalah tak melangkah 

Ini salah siapa , siapa pula yang meyalahkan ? 

Menyalahkan siapa, siapanya telah tersingkirkan 

 

Seperti berburu, buruannya meminta makan 

Makananya habis, maka yang memburu termakan 

Buruh berbondong dengan sepanduk mengeluh 

Katanya tak kuat makan, kerja bosan dan jenuh 

 

Tersampaikan dan tertawa pemimpinan bos tertinggi 

Beradu kekuatan untuk tetap berdasi 

Oh apalah daya agar tak hilang terturuti 

Akhir cerita mati suri dan kembali pergi 
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Buruh menjerit, terbengong memberontak 

Ribuan kaki kebingungan dan semakin tergeletak 

Kembali meminta bersepanduk dan serentak 

Membara membakar api unggun dengan kompak 

 

Api jalanan yang mengeruk aspal baru 

Membakar sarjanahnya yang teranggap tak bermutu 

Permintan terturuti, dan PHK terjalani 

Ini salah siapa, kusalahkan kusendiri 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Maritim Mari Mari 

 

Katanya tak pernah habis, nyatanya masih mengemis 

Katanya terlalu luas, nyatanya masih terbatas 

Katanya, katanya saja tak perlu mengatakan 

Cukuplah cukup, cukuplah sudah tak perlu makan 

 

Cukuplah sudah, terlalu manis negri ini 

Meski tanpa gula, garam, cabe yang tersaji 

Kenyanglah sudah, meski makan tanpa nasi 

Karena agraris yang tak kuat membeli padi 

 

Maritimnya bertanya , oh dimana garamku ? 

Mengapa kalian tak mau menjengukku ? 

Kau lihat aku demam tinggi tak teratasi 

Karena Youdiumnya yang tersaji tak ada lagi 
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Maritim menangis, garam menjenguk, mengapa ? 

Perikanan tertawa, oh Maritim kasihanya 

Luasmu hanya pemandangan kasap mata 

Yang menjadi impian tak tersampai dan tertunda 

 

Maritim timnya hanya mari mari saja 

Mengawasi namun tertidur sepanjang masa 

Maritim timnya hanya mari kerja 

Marilah saja jadi kuli di negaranya 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Amarah Teramat Marah 

 

Wajah baru tertindas rapi, Terbuang malu teraborsi 

Bergurau katanya, namun masuk terhamili 

Pelan pelan dan mengarah, perut buncit tak berayah 

Anak kecil yang membocah terlahirkan di tong sampah 

 

Suara bumi mengertak marah 

Mendengar tangisan kepala yang patah 

Terpenggal dan terpental karna jejak takut terlacak 

Kebodohan yang mendesak anak anakpun mulai beranak 

 

Oh Gemuruh suara yang lantang, 

Terdengar riang dilaut seberang 

Sekala richter mulai bergelombang 

Hancur lebur yang kian membentang 
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Suarakan api unggun ditepi langit diatas bukit 

Mengumpal tinggi berasap padat dan terakit 

Gunung gunung berjalan dan lautan tertumpahkan 

Banjir berlarian sungai sungai berterbangan 

Menyambut mereka yang tak kenal kepada Tuhan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Aku Malu Pada Kemaluanmu 

 

Malu, Aku malu malu kepada kemaluanmu 

Malu aku mau, maumu malu malu 

Mau malu malu, kemaluanmu tak tahu malu 

Mau memalukan, malu malu aku mau 

 

Aku malu memalukan, tapi engkaupun mau 

Engkau mau memalukan, tapi akupun malu 

Kemaluanmu tak mau malu malu 

Kemaluanku tak malu mau mau 

Sama sama mau, yang penting tahu malu 

 

Mau malu, malu mau maumu, oh… aku malu 

Kemaluanmu ku malu , kemaluanku kau mau 

Malu malu maluin, namun engkau tak malu 
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Memalukan negerimu itu yang engkau mau 

 

Malu aku malu yang mau memalukanmu 

Mau aku mau, membuatmu punya malu 

Kemaluanmu yang tak mau malu malu 

Kelakuanmu yang tak mau, mau tahu 

Kekejamanmu yang entah tak tahu malu 

 

Aku malu memalukanmu, tapi engkau tak mau tahu 

Maafkan aku memalukanmu 

Memang aku tak tahu malu 

Aku malu mau itu, namun malu malu akupun mau 

Mauku ini itu yang kumau yang ku malu 

Namun malumu kemaluan yang tak tahu malu 
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Aku malu pada kemaluanmu 

Yang tak malu memalukan negrimu 

Dari pada malu maluin negeri ibu 

Yuk besarkan kemaluan saja, oh Malu 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Akte Negeriku 

 

Yang berlimpah ruah, terpinjamkan dengan mudah 

Yang bersimpah darah, tak teranggap dan terbantah 

Berlarian menghukumi menolak tuk terbeli 

Namun kuasa yang lemah terkalahkan oleh Jemari 

 

Bunga matahari yang langka tak lagi menyinari 

Karna pepohonan dan bebatuan bukan lagi milik sendiri 

Tertutup cahaya dirumah yang telah singgah 

Kini yang terjadi menatap saja dan mengalah 

 

Oh tanah pertiwi terlahirkan dengan susah 

Malangnya nasibmu asi ibu diminum ayah 

Hutang bertebaran , aktepun tak dibuatkan 

Padahal pajak bertumpukan namun pulau terjualkan 
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Kini mau tidur dimana saat rumah telah tiada 

Sekiranya tak malu akan kupijakan ditetangga 

Namun, kaki memalingkan biarlah sudah terjualkan 

Itu kata dulu, entah tanah air kedepan 

Yang menyisakkan tangis karna hutang bertebaran 

Jual terjual esok pagi apa lagi yang ditawarkan 

Takut saja jika hutan tak lagi perawan 

Jual menjual entah esok apa lagi 

Entah mungkinkah sampai jual harga diri 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 

 

 

 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

46 

Cerita Air Mentaya 

 

Ditepi jalan kutemui kau berjalan 

Menyusuri semak yang tinggi berumputan 

Beralaskan sepatu lusuh kulihat tak bertelapak 

Seperti biasanya kau cerita yang tak tampak 

 

Air Mentaya perjalanan kisahmu hidupmu 

Yang kau telusuri hingga senja menjemputmu 

Merah putih yang lusuh, dan tak bisa berkantong saku 

Entah tak mengapa, kau menyelam tanpa ragu 

 

Ceritamu tersembunyi, pada kisah negeri ini 

Hingga buku tak terbayar, kaki mengapal tak terobati 

Ceritanya yang lusuh, sampai hari tertupi 

Sekolahmu yang jauh bahkan sampai tak ada lagi 
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Oh kasihan dirimu, anak mentaya yang tersakiti 

Tersebutlah  cinta, atas mentaya negri ini 

Suarakan jenguk mereka yang kian semakin mati 

Mati bangsa, mati rasa, mati jiwa, mati agama, mati cinta 

negeri ini 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Aids Lika Liku Luka Lama 

 

Ribuan jiwa melayang menjadi tontonan 

Hanya sekedar menonton, awalnya yang menakutkan 

Mata terpejam dan tak sadar telah hilang 

Hilang keaslian melayang terbang mati terbuang 

 

Kadang terhanyut sungai, kadang terbungkus dengan 

rakus 

Akhirnya cerita berbicara tanpa kasus 

Membrontak kepada siapa agar nyawa datang lagi 

Setelah sekian lama mati suri tak terobati 

 

Mengapa harus menunggu, lumpuh kaki kepala 

membesar ? 

Jika hati tahu yang tak sadar kan terkapar 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

49 

Mengapa harus menunggu, kabar dokter mematikan ? 

Padahal kaupun tahu nyawa melayang terkorbankan 

 

Harus bagaimana yang tak mampu menasehatimu 

Meski setetes nasehat dengan air mata ibu 

Cukuplah sudah kini tiada terobati 

Cukuplah mencegah tanpa harus mengobati 

Karna itu, lika liku luka lama negri ini 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Suara Satwa Langka 

 

Yang kecil mengecil, yang sedikit mulai sakit 

Yang banyak tak beranak, yang lunak telah ditembak 

Yang langka tiada, yang memburu jadi gila 

Oh gila gilaan para manusia gila 

Yang tergila gila pada mereka satwa langka 

 

Gilamu yang membocah, sampai mati tumpahkan darah 

Maklumlah saja, kini tiada suara darah daging dipinggir 

sawah 

Oh teryata, kau hidangkan dengan sepenggal panah 

Yang telah kau suapkan pada mereka yang tak berayah 

 

Andaipun wajah wajah satwa itu bisa berbicara 
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Bukan hanya demo saja, bahkan mereka kan menuntut ke 

penguasa 

“Mengapa kami kau biarkan, Kami tanpa generasi yang 

meneruskan ! 

Janganlah engkau habiskan, kami sendiri tanpa keturunan 

! 

Kami membasuh dan mengasuh anak cucu yang terasuh ! 

Lindungi kami yang terburu tak terasuh !” 

 

Begitulan kata hati satwa langka yang termakan 

Terekam dalam-dalam pada suara kehidupan 

Menjerit tak kuasa yang ingin terbebaskan 

Dengan beburuan yang  kian menghilangkan perlahan 

Oh kawanku satwa langka kehidupan 

Jangan kau bersedih karna masih ada Tuhan 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Bukuku Maya Membuta 

 

Mata yang buta terbutakan oleh maya 

Maya yang tak sirna, hingga mata tak kuasa 

Kau pejamkan sejenak, kembali terbuka dan katarak 

Katanya kau melihat, namun buku hanya tergeletak 

 

Ku bilang kau buta, namun kau memaki diriku 

Ku sebut kau melihatku, namun butalah matamu 

Buta yang tak terasa hingga buku tak terbaca 

Apalagi menyapa menempelpun kau tak bisa 

 

Tulisan merindu genggaman jemarimu 

Yang selalu menemani tidurmu waktu dulu 

Dongeng nenek moyang lagu lama telah hilang 

Wawasan terabaikan dan bacaan telah terbuang 
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Perpustakaan sepi bagai malam tak berpenghuni 

Penjagapun tiada karna kini tak ada gaji 

Buku telah berdebu kusam lusuh dan sendiri 

Pemuda membuta yang menyengaja pada negeri 

Siapkan dirimu untuk negeri saat nanti 

Saat angin kehidupan kian tak terbaca lagi 

Sampai pada negrimu buta tuli suara hati 

Karna kerling bola mata yang mampu membaca lagi 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Negeri Kapal Selam 

 

Kau lihat kau telah telajang hanya bercelana sopan 

Menanti kedatanganku yang akan kau beri tontonan 

Demi sepenggal rupiah, yang terebutkan di dalam kolam 

Dengan seribu temanmu yang mengantri tuk menyelam 

 

Pemandangan yang indah dengan suara tolonglah 

Loncat kaki yang lincah dari selamnya bocah bocah 

Oh bocah yang lincah, Kapal selam usaha barumu 

Mengais menanti rizqi datang menjemutmu 

 

Oh kapal pagi telah datang 

Siapkan kuda kuda dengan lincah dan menantang 

Bariskan tepi yang rapi untuk berbagi mengantri 

Meloncat yang tinggi agar rupiah tercupi 
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Kasihan dirimu, apakah tak  ada lagi 

Selain menyelam dipinggir kapal dalam negri 

Kutakut kau nanti, kan terhanyut dalam badai 

Ataukah jika kapal menyelam kau terbantai 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Komedi Tikus Berdasi 

 

Saat ku telusiri pada kantong bapak menteri 

Fenomena langka mungkin masuk rekor muri 

Rekor kehidupan perjalanan bapak mentri 

Pada kedamaian yang mengabdi pada negri 

 

Bukan tak semua namun banyak yang terkena 

Terlena terbuai dalam sajak jabatanya 

Hingga sandiwara terkisahkan dalam berita 

Berita kekuasaan namun hanya komedi belaka 

 

Kekuasaan termakan oleh zaman kemajuan 

Maju pada tikus yang berkicau mencari makan 

Sampai kucing bingung mana tikusnya yang dimanakan 

Saat mereka lapar tikus berbondong tak aturan 
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Kantong bapak mentri sampai lupa tak bercelana 

Karna kantong tebal berkain rupiah yang menggelima 

Rekor muri negeri mencatatkan pada dunia 

Dongeng sandiwara tikus kantor yang tertawa 

 

Tikus teringkus kucing melawan dia menghantam 

Kucing terdiam karna tikus berkata ham 

Sudahlah sudah tata aturan tak karuan 

Korupsi dibesarkan katanya kebutuhan zaman 

Oh.. Lawan ! 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 

 

 

 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

58 

Kick Off  Rumput Istana 

 

Aturan main yang tak dimainkan 

Undang undang disimpan ditempat cadangan 

Wasit kebingungan peluit mati kartu merah tak berani 

dikeluarkan 

Pelanggaran menjadi tontonan mengasikkan 

 

Kick of dimulai suara panggung tak berhenti 

Menuntut jalan main yang dimainkan di gedung negeri 

Supporter pertandingan berbondong di gedung Istana 

Beradu tendangan dengan polisi yang berjaga 

 

Penjaga gawang tak bisa menjaga pintu dengan rapi 

Hakim garis melirik wasit pergi mencuri dokumentasi 

Lagu kebangsaan mulai terdengar padamu negri 
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Meski tak hafal tak jua pula mentaati 

 

Padamu negri ditengah padang rumput yang hijau 

Beradu simpati bagai burung yang berkicau 

Pertandingan usai suasana ramai tak teratasi 

Pelatih menagis karna menegement gagal lagi 

Padamu negri, lagu yang tak ditaati 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Sudut Kolong Mewah 

 

Terkapar lemas dalam sudut kota 

Disudut rumah sakit jalanan bagi kaum penderita 

Penderita tuna netra, yang berjalan tegakkan dada 

Tersungkur letih beralaskan daun cemara 

 

Pemandangan indah daun hijau yang menyampah 

Tersingkir jauh, jauh dalam harapan yang bersinggah 

Kolong jembatan rumah megah kaum mewah 

Yang tersembunyi rapi dalam derita kaum serakah 

 

Harumnya limbah farfum asli kolong itu 

Berbusuk nanah, sampah darah yang menyatu 

Oh indahnya air bersih tak terarah 

Bersatu dalam timba kolong rumah yang megah 
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Lihatlah serahkanya kolong itu yang menjagal 

Hingga petinggi kehilangan tempat tinggal 

Membocah kebingungan berlarian di istana 

Kolong tergusur rumah mewah telah tiada 

Petinggi kelaparan kurang dana tuk berpesta 

Nasib malang yang indah penghuni kolong menderita 

Tergusur dan menyampah dalam pesta sang Istanaa 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Politik Pilu Tergendong 

 

Politik panik mata melirik tangan menggelitik 

Angin berhembus dengan suara tanpa lirik 

Yang melantun merdu bertampang singa suara jangkrik 

Oh politik itik yang mengkritik mengirik dengan baik 

 

Berawal dari mimpi malam panjang tidur pagi 

Yang terbangun larut karna politik yang membagi 

Selamat pagi pak komandan, salam telunjuk jariku 

Yang sengaja kusampaikan pada politik baruku 

 

Politik menggelitik, tangan melirik dan tertarik 

Mata terpejam, hati lelah tercekik 

Angin menggonggong gelisah juga panik 

Berdiam berlari mengejar jiwa yang berterik 
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Karna malam berpolitik dengan hati tercabik cabik 

 

Politik negriku, suara bergerumuh menggelora 

Berlapis baja karena selalu berkuasa 

Politik negriku kong kalikong yang menggonggong 

Cukuplah sudah dengan cerita yang kosong 

Hati tak kuasa menahan pilu yang tergendong 

Karna kaulah politik, tong kosong yang bodong 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Sajak Cinta Nusantara 

 

Sampailah sudah pada cinta yang berlalu 

Dalam cerita saat duka kala itu 

Karna kini merdeka katamu 

Dengan sayapnya bunga bunga yang berdebu 

 

Saat harum mengisahkan terbangnya dalam lautan 

asamara 

Debu menganak terhirup sesak tak bercahaya 

Cinta yang dulu dengan asmara oleh senja 

Robohkan kekuatan lawan dengan setitik senjata 

 

Bolehkah ku ulang kisah cinta itu lagi ? 

Dimana saat mata tak bisa terpejam karna darah datang 

dan pergi 
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Saat masih ada waktu untuk mengabdi 

Layaknya bambu runcing yang tak pernah mati dan 

terganti 

 

Merdeka atau mati, lagu lama kisah cinta pada negri 

Hancurkan dan korupsi, lagu baru nusantara tersakiti 

Merdeka atau mati, hati wibawa kisah cinta negri ini 

Kerakusan dalam negri, hati senang lalu selfi profil 

terganti 

Merdeka atau mati, mati saja dengan cinta yang sejati 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Ini Ibu Mejaku 

 

Sadarkah kau, siapa yang menjemalmu 

Saat kala itu kau buta dan kau bisu 

Menangis dipinggir pintu, kala senandung mulai merayu 

Meja tua, celana merah, dengan sembari putihnya kapur-

kapur yang berdebu 

Kau lukiskan tangisan dengan nama “Ini Ibu” 

 

“Ibu pergi kepasar, bapak Budi seorang petani” 

Tulisan yang lusuh menjelma pilu saat ini 

Demi “Ini Ibu” dengan tembok yang membentang 

Meski tak berpondasi karna tembok telah hilang 

Bahkan tak beralas hanya dengan rumut ilalang 

 

Pahlawan yang tak teranggap melawan penjajah serapah 
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Kini kau buang jauh dan tak kenal bagailah sampah 

“Ini Ibu Budi, Ini Bapak Budi, Oh Budi dimana ibu ?” 

Dimana oh dimana, mana dimana akal sehatmu ? 

 

Dulu ”Ini ibu” nyanyian merdu mejamu ! 

Yang telah kau tuliskan dalam pena keningmu 

“Ini Ibu” dan lalu “Ibu pergi kepasar” lagu lama jejakmu 

“Ini aku, dan aku mulai nyasar” lagu baru kisahmu 

Kini kau menyampahkan suara lama tak berdosa 

Dengan segala dosamu pada pahlawan yang tak bertanda 

Pahlawan tanpa tanda jasa 

Kau binasakan dengan “Ini Ibu” yang terlupa dan terganti 

dengan dosa 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Lagu Kekafiran 

 

Tak perlu kamu maki dengan akal bodohmu 

Dengan seruan kekafiran atas nama agamamu 

Perbedaan bukan untuk disingkirkan 

Karna kekayaan yang tak perlu didebatkan 

 

Bukan ku menantang, hanya mengajakmu berperang 

Saat pedang tak mampu menghentikan, karna cintaku 

terbuang 

Lihatlah dirimu mata yang buta kaki yang lumpuh 

telingapun bisu 

Masihkah kau berdendang dengan lagu kekafiranmu ? 

 

Sumpah serapah dengan akal yang bersampah 

Katamu membentang kau kafirkan yang tak salah 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

69 

Kau singgah mengatasnamakan surga-Nya 

Padahal kau sendiri tak mengenal Tuhannya 

 

Menjijikkan, bagaimanakah jika itu yang baik untukmu 

Saat lagu kekafiran kau lantunkan tanpa malu 

Malu pada kafirmu, malu pada Tuhanmu ! 

Malu pada ke-bid’ah-han kata katamu ! 

Malu maluin, kau tahu ? 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Gaji Guru Bertelapak 

 

Serendah itukah pada kaum yang merendah 

Yang selalu terengah-engah dalam warna Madrasah 

Sebegitukah rendahnya untuk jasa yang tak dimainkan 

Yang hanya terdiam tanpa minta kau tinggikan 

 

Ku mohon kau tak pantas, bukan maksudku memeras 

Hanya saja rasaku pedas, pada nasibnya yang keras 

PNS kau tinggikan bahkan sampi langit tak terlihat 

Namun tanpa kau tahu banyak cerita menjilat 

 

Gaji guru kau rendahkan bahkan tanah yang terinjak 

Hingga telapak kaki sama rata dengan ketikak 

Begitukah rendahnya dengan nuansa tak rela ? 

Takut terhamburkan membuang jauh uang negara ? 
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Hingga tanpa tunjuangan karna takut terhabiskan 

Kepada gurumu luka menganga tergoreskan 

Guruku, ku malu kau tertidur tak teralaskan 

Guruku maafkan, gajimu kusimpan karna temanku 

kelaparan. 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Indonesia, Tasbih Keagungan 

 

Indonesia, lagu kebangsaan dengan takbir kemenangan 

Adalah cerita saat sayap sayapnya terbentangkan 

Indonesia, dengan tasbih kekaguman 

Adalah syukur saat cintanya tergoreskan 

 

Sayap membentang mengitari jagad raya 

Tersenyumlah saat titik pesonanya bercahaya 

Taman surga pada kaum tak kasap mata 

Indonesia, adalah cerita berirama sajak menggoda 

 

Tirai keagungan yang telah terhadiahkan 

Indonesia, adalah sajak sajak karunia yang terlihatkan 

Nuansa dengan segala warna warni kehidupan 
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Terpatri dan terangkai atas nama keberkahan 

 

Indonesia, lagu kebangsaan dengan sayap-sayap 

kedamaian 

Indonesia,  membentang raya menutupkan semua 

kegersangan 

Takbir kemenangan atas nama kemerdekaan 

Indonesia bertasbih dengan seruan keagungan 

Indonesia, lagu kebangsaan yang terselamatkan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Dasi Tuan, Mati Suri 

 

Haruskah berdasi ? 

Dengan jas merah ataulah putih saat kau duduk tertinggi 

Negeri tuan kaya raya simbol berlimpah disela bumi 

Menggetar dan menjalar yang menghilang dan pun pergi 

Negri tuan, dengan  kekuasaan yang katanya takan mati 

Takan mati katanya, oh sungguh mimpi yang menghantui 

 

Apalah daya dengan kaum yang terperangi 

Yang tak mau mengantri menjerat dasi hingga mati 

Hanya symbol saja atas kekayaan yang kian pergi 

Dimana ? Dalam sela namamu yang kemaki ! 

 

Dasi menjalar peci membesar leherpun lebar 
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Tangan memanjang, bibir mengakar karna tak kuat tuk 

berkoar 

Hanya symbol saja atas nama kekayaan 

Negeri tuan senandung pilu kehormatan 

 

Negeri berdasi dengan cerita yang berpeci 

Dimana ? Didalam akarmu yang menjalar tuk beraksi 

Negeri kedamaian sampai tenangnya lupa diri 

Negeri kekayaan terjerat dasi hingga mati 

Negeri berdasi, lupa diri, mati suri, 

Oh sunyi … 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Entah, Kau Ku Makan 

 

Kau tawarkan hargamu sampai tak ada papan 

mengumumkan 

Karena banyaknya poster penawaran keadilan 

Kau cetak tebal sebagai pengumuman keadilan 

Katanya itu sayap sayap kehormatan 

Yang kau perjual belikan sampai kau rasa tak punya 

Tuhan 

 

Yang hormat, yang mlarat, yang menang yang beruang 

Yang kaya, yang miskin, yang lapar telah terbuang 

Lidahmu tercerer rapi dengan banyak aplikasi 

Sampai kurasa tajamnya melebihi rusuknya besi besi 

 

Kau selimutkan wajahmu saat siang telah berlalu 
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Karna suara penyerungu memanaskan telingamu 

Akal dangkal, dengan roda tak bermoral 

Berjalan mengaspal yang menantang yang menjagal 

 

Penjilat kehormatan suara merdu terlupakan 

Dendang kemunafikan asal nyawa terselamatkan 

Entah negriku, yang lapar yang termakan 

Asal harga tinggi perut kenyang kehormatan 

Entah, kau ku makan, kawan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Topeng Mahasiswa Budiman 

 

Jagoan bertopeng ninja kala duduk di pinggir gerbang 

Menatap saudara kawan lama yang menyerang 

Wajah suram menantang kala benteng telah terserang 

Diatas pintu gerbang lagu kemerdekaanpun terbuang 

 

Kegagahan diantara luka lama 

Terpenjara hingga dendampun membela 

Mahasiswa bertebaran hujan batu krikil tua 

Mengeras tak rela karna luka belum sama 

 

Indahnya cerita kawanku mahasiswa budiman 

Sini teman, sana kawan, situ lawan 

Cerita diantara manisnya darah yang terminum 

Membalas dendam dengan pisau yang tersenyum 
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Senyum kebebasan kau atas namakan keadilan ? 

Mimpilah sudah dendam terbalas mahasiswa budiman 

Luka menganga luka negri yang berantakan 

Suara menantang lantang dengan nada pemerkosaan 

 

Atas dasar kedengkian kehormatan kegagahan 

Yaaaaa…ceritamu seorang mahasiswa budiman 

Yang menjerit terjerit oleh dendam yang tersimpan 

Bekas langkahmu, negeri menangis karena luka tertahan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Sarjana Tuan Rumah 

 

Masih dalam cerita mahasiswa 

Yeng berjalan membentangkan ijasahnya 

Mengelus dada karna keringat seluas semudra 

Namun, sayap terpatahkan dengan cerita yang sama 

“Maafkan , kami tak butuh pekerja” 

 

Esok lusa meraba menuntut nasib yang terhalang 

Terjera malang perjalanan ijazah tua yang terbentang 

Kau tawarkan dengan merdu tanpa harga 

Sesekali kau sampaikan, “maaf kami tak butuh pekerja” 

 

Tak jua letih kelopak matapun berkelopak 

Bagaikan nirwananya jingga sore yang berombak 

Mengalir jauh seperti angin di sela awan 
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Entah di mana seperti namamu kan bertahan 

 

Perjalanan ranah tuan rumah yang tak lelah 

Mengemis ramah pada tamu yang bersinggah 

Dimana arah angin seorang penerima ? 

Seorang mahasiswa terdiam dan terus bertanya 

Melamun terbungkam dengan sejuta ijasahnya 

Tertatih dan letih akan nama sarjanahnya 

Oh.. dimana rumahku sebenarnya berada ?, Katanya.. 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Komedi Berkoalisi 

 

Komisinya menyergap tahanan yang berkoalisi 

Tontonan petinggi layaknya stand up komedi 

Komisi bertanya, namun polisi tak terima 

Bahkan sebaliknya komisi tertangkap terpenjara 

 

Komisi terhenti, wajah baru berkompetisi 

Komisi berpolisi wajah baru tersembunyi 

Menyergap menyerap nama yang tak teradili 

Panggung keadilan dengan cerita komedi 

Cerita koalisi komisi yang berpontensi 

 

Komisi menyergap di panggung komedi polisi 

Polisi tertangkap namun hukum milik sendiri 
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Suara terhentikan yang mengadili diadili namun tak 

teradili 

Lalu milik siapa keadilan negeri ini ? 

 

Maling kecil terhakimi, maling besar tersembunyi 

Maling mengadili maling katanya balas budi 

Dimana koalisi polisi komisi negeri ini ? 

Saat undang undang telah termiliki pribadi 

Koalisi komisi panggung komedi polisi 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Ranah Sejuta Mimpi 

 

Kenapa masih hanya mimpi untuk menjadi pelopor 

Padahal kita bukankan seperti binatang yang berekor 

Yang hanya mendekam terkurang dan mmenyosor 

Mencari rerempahan disela rumput yang terobor 

 

Janganlah sampai pada titik budak bangsa 

Yang meringkus rakus harta negara budaya 

Lihatlah, sajak permainan negara 

Yang termainkan posisi tawar tinggi dunia 

 

Mimpilah meski entah kapan kan tersampai 

Karna ranah kaya raya pada pintu yang tercerai 

Pelopor dunia yang menggema dalam cinta 

Bersatu ! Dalam mimpi yang bercerita 
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Entahlah sejuta mimpi sarjana muda 

Yang menatap tajam tanah air nusantara 

Kaya ranah ini tanah mimpi surga cita 

Yang membentang luas sayap pelindung dunia 

 

Indonesia, mimpi sejuta cerita 

Cita mulia pelopor perdamaian dunia 

Atulah mimpi yang tertindas terjajah dan binasa 

Mimpilah sampai nanti kan terbangun, dan kembali 

tertawa 

Mimpilah di negri sejuta mimpi yang bercerita 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Kain Kafan Revolusi 

 

Demokrasi bertebaran dalam poster pemilu kebangsaan 

Berjejer jejer menyambut wajah seorang bangsawan 

Yang terkesan ramah bijaksana dan dermawan 

Demokrasi katanya namun rakyat tak jua makan 

 

Revolusi mental gila nama dan menjagal 

Mental kelaparan perut buncit dan terpental 

Revolusi suara demokrasi yang terhenti 

Berpihak merakyat namun nasi tak terbeli 

 

Apalah katanya, kau injak yang telah terinjak injak 

Dengan revolusi, mental kerbau yang membajak 

Demokrasi katanya, nyatanya rakyat kau bisukan 

Demokrasi berkompetisi pada suara yang kau tulikan 
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Revolusi kerbau diam melongo yang menawan 

Memblusuk pasar rakyat, demi formulir pendaftaran 

Negri revolusi demokrasi yang tertahan 

Suara rakyat terblenggukan diatas kain kafan 

kemerdekaan 

 

Kain kafan revolusi membungkus rapi wajah demokrasi 

Revolusi demokrasi mental kerbau tak teratasi 

Revolusi bersemedi dalam negeri penuh komedi 

Padamu negri, revolusi demokrasi yang terkhianati 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Hutang Yang Berkutang 

 

Lebih dari dua ratus lima puluh lima juta jiwa yang 

berutang 

Bahkan empat ratus enam puluh satu tujuh ratus orang 

yang terbentang 

Tiga koma lima persen memadati dunia yang 

membentang 

Bersuara keadilan, bersuara kebebasan, bersuara pada 

hutang yang berkutang 

Terbungkus rapat, padat tak terlihat, meski mata telah 

telanjang 

 

Jiwa terpenjara dalam tanah subur nusantara 

Berbelanja yang tak terkira dengan kekayaan alam raya 
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Mipilah jika nama kaum balita yang terlahir tak juga 

terkena 

Oleh saja sajak hutang negara yang sampai telah tak 

terbaca 

 

Bukankah tak cukup luas atas nama maritim dengan 

ribuan pulanya ? 

Bukankah tak cukup subur agrarisnya dengan pelaut dan 

tanamanya ? 

Bukankah kita nusantara yang berwibawa dengan 

kekayaan jagad raya 

Bukankah ? Ternyata yang bukan bukan tidak sampai 

pada suara yang terbuka 

Ternyata yang bukan bukan bukanlah milik kita 

 

Negeri kedamaian dengan hutang yang berkutang 
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Tersimpan rapi mengumpal padat saat terpegang 

Terbayarkan pada derita yang kian merangsang 

Kau lihat, wajah wajah yang hijau membentang terbakar 

dan terbuang 

Sampai kapankah kau pelihara simpan kutang 

Yang kau padatkan dengan hutang hingga terpegangpun 

merangsang? 

Oh Negriku, tanah subur kaya raya yang gersang 

 

Negeri kemakmuran yang telah melayang terbuang 

Negeri kedamain sampai rukunya tak tergenang 

Tenggelam dalam samudra kemiskinan 

Hanyut dalam lautan kesengsaraan 

 

Terpelihara pada budak dunia 
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Bagun bagun bangunlah, hapuslah cerita yang berkutang 

hutang dunia 

Sembuhlah dari sakitnya kekayaan jagad raya nusantara 

Agar wajah terlahir tak jua menanggung dosa 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Penyampah Sampah Jalanan 

 

Apa yang kau salahkan pada perekut sampah jalanan ? 

Yang kian bertebaran mencari rizqi disemak kotoran 

Mengapa tertanggap diburu dan terpenjarakan 

Karena kau anggap ulah perusak tatanan 

 

Punk rock yang merokok bukanlah seorang perampok 

Bahkan lebih mulia dari penindas yang goblok 

Tatanan kemegahan uang rakyak dipergunakan 

Coba mana perusak dan penjilat yang terbuktikan ! 

 

Penindas tersuarakan Satpol PP bersebaran 

Meringkus glandangan dengan nama kemakmuran 

Perampok diamankan bahkan sampai diselamatkan 

Agar kemakmuran perut dermawan terbagikan 
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Bekas penindasan kau anggap sampah jalanan 

Bukankan kaulah sampah diantara sampah yang 

tersampahkan 

Sampah penindasan busung lapar terus mengancam 

Karena sang penindas sopan santun tak pernah kejam 

 

Kau lihat manalah sampah diantara sang penyampah 

Yang mengecam marah pada kaum jalananan yang 

bersinggah 

Sampah tersampahkan pada penyampah jalan 

Cobalah kau lihat manalah sampah yang telah kau 

suarakan 

Engkaukah, aku, kami, ataulah mereka yang tak berdosa 

kepada Tuhan ? 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Pak Tua Tuanku Penguasa 

 

Sore menjingga dikala kabut yang menjelma 

Tanah gelap suram karna mulai tak bercahaya 

Dengan tetabuhan bolehlah kita tertawa 

Menghibur luka saat malam kembali tiba 

 

Tanah kekebasan cerita ninja merajarela 

Sembako dimurahkan namun cerita derita 

Sunyi bertebaran bapak ibupun tiada 

Tergusur mati tergeletak terpenjara pada penguasa 

 

Penguasa penguasa ceritamu pada senja 

Malam yang menjingga kembali tibalah derita 

Penguasa penguasa generasi tua yang terlena 

Racun kebodohan tersuapkan dalam bangsa 
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Penguasa dengan keadilanmu yang sungguh maya 

Kau pinang generasi dengan mahar dunia 

Generasi penerima buta suara dan mendua 

Penguasa bercerita menahan pilu terpenjara 

Suara terbisukan karna tak punya kuasa 

Pemuda tua menindas dan semakin tak semena 

 

Maafkan kataku yang bertugas memberantasmu 

Kami generasi muda petugas tak tahu malu 

Memberantas tuamu yang telah mengacau negriku 

Ini tugasku generasi muda untukmu 

Melenyapkanmu pada generasi tua negeriku 

Maafkan aku, wahai pak tua tuanku … 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Pendidikan, Kebodohan Mengasikan 

 

Seperti kemarin tahun lalu bahkan lusa 

Yang telah kau sempatkan menempatkan kotak suara 

Suara kemiskinan, suara dasar kemakmuran 

Suara kejahatan, di samping pintu sekolahan 

Kau tarif mahalnya dengan nama pembangunan 

Yang mengalir damai dalam catatan pengeluaran 

 

Gedung bermegahan bangku kosong tak terisi 

Lantai berderatan namun moral kian sepi 

Pendidikan moral modal perusahaan pribadi 

Yang menjelma tinggi atas nama kelas negri 

 

Pendidikan adalah cerita lama mengasikkan 

Tak bisa terbeli oleh rakyat kaum pinggiran 
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Mahalnya penjualan penawaran pembangunan 

Yang rapi terurai dalam kilas pendaftaran 

SPP ditinggikan melebihi atap langit 

Sesampaipun lulus peluang kerja terlalu sempit 

SPP ditinggikan hingga sampai tak karuan 

Dengan pengakuan kebutuhan perlengkapan 

 

Pendidikan tinggi namun sekolah membodohi 

Dengan pembangunan atap lantai yang berduri 

Pendidikan termainkan ajang bisnis sekolahan 

Menanamkan harga dengan cerita kebodohan 

Membodohi diri, dengan mahalnya kejujuran 

Uang gedung termainkan, gedung terbangun terjualkan 

Pendidikan, bisnis baru menguntungkan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Topeng Agama 

 

Topeng topeng yang bertopeng telah bertopeng di 

mimbarnya 

Menutup wajah tuanya yang terlihat sangat menggoda 

Topeng berjalan santai dikerumunan dosa yang membelai 

Wajahpun berseri dengan topeng yang berantai 

 

Topengnya bertopeng menutupi wajah yang berdosa 

Yang matanya berabun hingga tak kenal kuasa 

Kuasa teruntuhkan, dosa menggelar terabaikan 

Topeng kemunafikan pada mimbar suara Tuhan 

 

Negri topeng yang bertopeng menutupi senyum yang 

manis 

Manisnya kepalsuan atas moral yang kian tragis 
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Topeng agama wajah baru kemunafikan 

Merajut cinta pada masa kebiadaban 

 

Topeng kemurkaan menutupi wajahmu yang tersodomi 

Pada keadilan tertinggi kau campakkan negeri ini 

Gemuruh takbir kau lontarkan tanpa sela 

Dibalik topeng wajah lugumu yang terhina 

 

Topeng kemunafikan, topeng kedzoliman, 

Topeng bertopeng pada kemungkaran 

Wajah kelam pekat binatang tercela saat topengmu 

terlepaskan 

Diam bertopeng, dengan wajah kealiman 

Sekali beranjak, topeng agama termainkan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Rumah Tanah Ibu 

 

Sedari dulu dengan rumah tanah ibu 

Yang mengalir merdu disela rindu kepadamu 

Rindu tuk mencium kaki pondasi rumahmu 

Yang kini entah, apa kabarmu tanah ibu 

 

Rumah tanah ibu, mulai membisu dan kian layu 

Sampai kapan kau kembali dan aku tinggal dirumahmu 

Tanah terpinjamkan, sampai rumah terbangunkan 

Rumah terbangunkan tanah tanah terbiarkan 

Rumah dimainkan tanah ibu ditawarkan 

 

Ibu pertiwi menangis tak punya rumah terlantarkan 

Tanah kesuburan terpinjamkan dan ditahan 

Perlahan teraduk sampai batas yang terdalam 
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Sesampai terhenti tunggulah saja jawaban kelam 

 

Rumah ibu air mata pertiwi mengharu pilu 

Tersedu malu, tanah terampas negeripun layu 

Rumah kekayaan yang tertahan dan terabaikan 

Terbiarkan menjalar pada tamu rumah tuan 

 

Entah sampai kapan tanah ibu terbiarkan 

Tertatih menunggu tanah megah terpinjamkan 

Sudahilah perjanjian dengan sejuta kenangan 

Agar tanah ibu sang bertiwi terkembalikan 

Oh Tuan uruskanlah tanahmu yang termakan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Kau Tak Tahukan Negriku ? 

 

Kau tak tahukan negriku ? 

Kau tahu sedari kecil aku terlahir tak menyusu 

Kau tahu sedari kecil aku terlahir dalam kerumunan debu 

Kau tahu dimana hak milikku yang hanya untuku 

Kau tahu, aku tak pernah meminta kepadamu 

Kau tak tahukan bagaimana pelita tertutup dihidupku ? 

 

Kau tahu ? Dimana fasilitas kehidupan yang kau berikan 

kepadaku 

Apakah kaupun jua tahu, sebagian hidupmu adalah dari 

hartaku 

Harta keluargaku, harta saudaraku, harta kakak adikku 

Harta tetanggaku, harta rakyat yang selalu 

menghidupkkan kehidupanmu 
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Harta yang kau atas namakan pajak tahunan dari 

sebagian rakyatmu 

Apakah kau pun tahu ? 

 

Kau tak tahu kan negriku ?  

Namun aku yakin, kaupun pasti tahu 

Disela nafas yang berkeringat darah pengorbanan itu 

adalah untukmu 

Demi kebanggaanmu, demi kemakmuranmu, demi loh 

jinawi tanahmu 

Demi suara keadilan kepadamu, demi harta yang 

bersimpah dijiwamu 

Tapi apakah kaupun tahu, pengetahuan yang tak 

terberikan untuk hidupku ? 

Kekayaan yang tak terbagi untuk rakyatmu 

Kedamaian yang tak tersampai pada kehidupan rakyatmu 
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Kerukunan yang lama tersendat hanya dilehermu 

Kesejahteraan yang terhabiskan dan terpalingkan untuk 

rakyatmu 

Hanya sebagian saja fasilitas umum yang kaupun tak tahu 

Dibalik kemunafikan penjilat untukmu dalam pundak 

hidupmu 

 

Bahan bahan terselipkan, dana berlontaran berjalan jalan 

disemak petinggimu 

Wadah terabaikan karna tak cukup merayu 

Kami hanya perantara kedihupanmu 

Yang kaupun tak tahu kau terjilat akan rakusnya 

pengasuhmu 

Kami menghidupkan kehidupanmu ! 

Lalu kapan kau hidupkan kehidupan kami yang 

bersimpuh untukmu, negriku 
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Sampai nantikah penguasamu terbantai oleh laknat 

penjilat hidupmu ? 

Atau menunggu kau pada tata yang tak beraturan wahai 

negriku ? 

Entahlah, jika kaupun tak tahu kau terdholimi oleh 

penguasa petinggmu 

Negriku, salamkan kami atas dasar kehormatan kami 

mengabdi untukmu 

Dan teruntuk penjilatmu, perampok kehidupanmu, yang 

engkaupun tak tahu 

Wahai negriku 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Diam 

Terkadang diam menjadi kata bijak seorang pendengar 

Terkadang diam menjadi nasehat terhebat untukmu yang 

selalu berkoar 

Terkadang diam adalah suara kebebasan untuk memilih 

Terkadang diam adalah keselamatan bagi para pelatih 

 

Diam menyanyikan suara merdu kemerdekaan 

Diam menyembunyikan kesakitan penderitaan 

Diam menyaksikan penampakan kejahatan penguasaan 

Diam adalah lagu terindah sajak sajak penindasan 

Atas suara diam yang termainkan pada kesejahteraan 

 

Oh biarkan diam bernyanyi tentang kediaman 

Yang tak terselamatkan karna diamnya pemerkosaaan 

Terkadang diam adalah suara kehormatan 
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Bagai tetabuhan yang mendiamkan kediaman 

 

Terkadang diam adalah suara merdu perampasan 

Terkadang diam adalah keadilan yang terabaikan 

Yang membabi buta pada diamnya penyiksaan 

Biarkan ku bernyanyi untuk terdiam pada kediaman 

Biarkan kuterdiam pada kediaman yang tak 

terselamatkan 

 

Aku terdiam adalah nyanyian merduku tuk melawan 

Terkadang diam adalah nasehat mulia untuk sebuah 

perasaan 

Diam, suara nyaring karna tak tertahankan 

Atas kebebasan yang tak terselamatkan pada kehormatan 

Diam adalah lagu merdu surat cinta untuk Tuhan 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Saksi Sang Sutradara 

 

Sudahkah teruntuk jalanya kesaksianmu ? 

Yang kau persaksikan dengan alasan beribu 

Saksi terbuktikan suarakan kesalahan yang berantakan 

Menjatuhkan lawan pada tontonan keadilan 

 

Saksi bersaksi pada jalanya cerita 

Rangkaikan sajak indah akhir klimak yang berima 

Katanya bersaksi pada semua tersangka 

Tersangka melawan saksi terancam suara tak ada 

Katanya problema pada tingkat kursi raja 

Ternyata istananya hanya sekedar cerita sandiwara 

 

Saksi menyaksikan ceritanya sendiri 

Yang terangkai syahdu mengatasnamakan padamu negri 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

109 

Mengabdi tanpa henti bersaksi tanpa bukti 

Saksi menyaksikan sandiwara komedi persaksian para 

napi 

Saksi bisu berbicara dan tertawa tanpa henti ha ha ha ha, 

kau berani ? 

 

Saksi terbungkam nyawa terabaikan katanya mengasikan 

Saksi mnyampaikan lawan bertahan katanya hiburan 

Saksi sang sutradara komedi menahan dan membiarkan 

jutaan tontonan 

Saksi berdomba menggonggong kesaksian para saksi 

yang mengasikan 

Oh terabaikan, sandiwara mengasikkan ? 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Laku Tak Ber-Tuhan 

 

Timur tenggara selatan barat daya 

Barat barat laut utara timur laut namanya 

Mana lagi yang harus kusebutkan untuk suata nama 

kehormatan 

Disaat semua arah telah ada pada titik kehancuran 

 

Suara menyapa dengan nada tak karuan 

Baju kian berkain telanjang dengan segala kebebasan 

Makanan berserakan tanpa malu bertebaran 

Masyarakat berantakkan dengan tanpa kejelasan 

Entah, kita dimana dengan segala perbedaan 

 

Kapitalis suarakan kemenangan atas nasib bangsa yang 

terkalahkan 
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Terkubur memori ketimuran ditelan badai peradaban 

Dimana, didalam keadaan matinya jiwa raga nyawa 

bangsa 

Yang raganya tertimbun oleh tumpukan dosa dosa 

 

Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, dulu 

menghidupkan 

Namun sekarang perlahan mencoba mematikan 

Mati dengan segala adab kehormatan dan kesopanan 

Mati dengan segala budaya tatanan kebangsaan 

Mati dengan agama yang kian tak ber-Tuhan dan men-

Tuhan-kan kemurkaan 

 

Hiudulah tanahku hiduplah negriku 

Hidup dengan segala kesahajaan tanah tumpah darah 

yang menyatu 
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Bercelana kebudayaan berbaju kemanusiaan 

Menguburkan kapitalis dengan segala peradaban 

Keadabban kehormatan kebudayaan kebangsaan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Lontong Desaku 

 

Aku rindu kepada tentanggaku yang selalu berbondong 

Mengasihi dan menolong meski tanpa tabuh kentong 

Aku rindu, pada tumpukan lontong disebrang kotaku 

Yang terkunyah sedap terbagi pada pintu pintu 

 

Aku rindu, permisinya anak anak kecil yang bermain di 

halaman rumahku 

Aku rindu, sapaan kesayaangan diantara ibu ibu 

Aku rindu, dengan pencandu desa desa yang dulu terasa 

lugu 

Yang tanpa merayu untuk saling membantu 

 

Aku rindu akan kerumunan belas kasih kesedihan 

Kedaiamaian dengan sejuknya kebersamaan 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

114 

Yang gersangnya tiada sampai pada titik keegoisan 

Desaku tiada layu ceritamu untuk selalu ku simpan 

 

Desaku dengan tanpa kerakusan kekayaan 

Desaku dengan tanpa kehancuran peradaban 

Desaku dengan tarian anak anak balita kebanggaan 

Desaku dengan warna warni kekayaan kebudayaan 

Desaku dengan kesejahteraan atas kesahajaan 

Desaku dengan kerukunan kebersamaan 

 

Desaku telah menjadi kota yang lupa 

Desaku hanya tertinggal nama belaka 

Aku rindu, desaku yang tak mengota dan tak saudara 

Aku rindu, desakku dengan pintu yang selalu terbuka 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Tanduk Kebiadaban 

 

Yang terlupakan adalah yang tiada sampai tersimpan 

Yang tersimpan adalah akal hewan yang termakan 

Dikala tiada waktu untuk bertahan, akal terbang 

berantakan tak karuan 

Sesampai pada titik kebiadaban 

Masihkah, akan senantiasa kau sebagai hiburan setan ? 

Yang kau pertontonkan dengan janji pertemanan 

Masihkan, akan senantiasa kau berlalu dengan tanpa rasa 

malu ? 

Yang kian menghiasai negri ini akan ketiadaan akalmu 

Masihkan, akan senantiasa kau sebagai pencepat kiamat ? 

Dengan segala akalmu yang biadab dan terlaknat 

Maafkan aku tak punya sajak lagi untukmu 
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Yang kian manis dengan rayuan embun pagi yang selalu 

mengodamu 

Hingga sampai kini kejamkan suraku untuk kebiadaban 

yang telah berlalu 

Dengan segala hormat akan suarat cinta ini kusengajakan 

hanyalah untukmu 

Manusia berekor, bertanduk, beringsang, bahkan 

sekalipun berbulu 

Salam kehormatan kepadamu atas yang telah terlupakan 

Yang dulu kau beli dengan pertontonan kemakmuran 

kedepan 

Entahlah, kemana lagi harus ku pinta perjanjian 

persetananan 

Tiada pernah tersampai, namun kini kau kembali dalam 

penampakan ! 

Manusia berhewan dengan akal kebiadaban 
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Kau bumi ratakan negri ini dengan segalah kebohongan 

Kau hancurkan negri ini dengan akalmu yang bersetan 

Dimana ? Kemaluanmu akan tasbihnya pepohonan ? 

Dimana ? Kemaluanmu akan takbirnya hewan hewan ? 

Dimana ? Kemaluanmu akan segala keanugrahan yang 

telah terberikan 

Disini kusampaikan surat cinta kehormatan atas janjimu 

yang terlupakan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Suara Kotak Berkatok 

Suara terbeli murah pada siklus lima tahunan 

Suara tak terhargai, demokrasi terbeli oleh rayuan 

Suara, berdiam diri pada kotak penyimpangan 

Bagaimanalah caranya dengan suara yang tak ber-Tuhan 

Suara teradili dengan demokrasi yang mati, oh sunyilah 

tak tertahan 

Suara tersampaikan dengan suara kebohongan, oh 

malangnya kemengangan 

Suara penyuara bisu sekejap terbius oleh harta kekuasaan 

Suara bersembunyi pada ketulian kemenangan yang 

terselipkan 

Malangnya bisunya suara yang tuli akan kejujuran 

 

Suara kemenangan terkalahkan oleh kotak kotak 

penyimpangan 
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Kotak kotak yang berkatok katok suara terbungkam tak 

terhitungkan 

Semurah itukah, yang katanya haga mati padamu negeri 

kemakmuran ? 

Terjual terbelikan atas nama kebutuhan mutualisme 

kehidupan 

Termakan terungtungkan, tersampai lantas terbaikan 

 

Suara meng-kongkalikong-kan penguasa kekuasaan 

Komedinya bersuara pada suara yang tak tersuarakan 

Terbungkam, hilang pada kotak yang berkatok katok oleh 

pembeli jabatan 

Negeri pasar suara lima tahuanan 

Kejujuran termainkan, suara terjual penindas kebangsaan 

 



 

                                    
    Puisi Negeri (Monoton) Bedjo Sindoro 

120 

Kekuasaan termiliki karna suara terbeli pada titik 

pelunasan 

Suara tersimpan tak terhitungkan, cerita lama pemilu 

yang terjual belikan 

Entahlah, sampai mana keadilan yang terbeli oleh 

kekayaan 

Suara padamu negeri, hanya simbol kepantasan 

penyalonan 

Suara padamu negri, hanyalah lagu kebangsaan yang tak 

termainkan 

Oh malangnya, suara pemilihan kebangsaan 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Langit Indonesia 

 

Dibawah cengkraman garuda pada langit Nusantara  

Dengan lebih tiga ratus kelompok etnis suku bangsa 

Seribu tiga ratus empat puluh lebih nama terbaca 

Dengan aslinya pribumi pada tanah leuhurnya yang 

terkemuka 

Indonesia adalah anugerah dibawah langit titipan-Nya 

 

Lima juta seratus sembilan puluh tiga dua ratus limah 

puluh 

Jumlah yang sejatinya sungguh tak pantas untuk sandaran 

mengeluh 

Kekayaan luas bagai tanpa batas atas tujuh nomor dunia 

Satu pertiga bercerita dengan telapaknya daratan yang 

membentangkan karunia 
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Dua pertiga melukiskan atas keindahan ombak laut 

samudra  

Di bawah langit indonesia cerita cinta yang bercita 

lantang tuk menggema 

 

Indonesia, Nusantara dengan ribuan pulau yang turut 

bersemayam 

Tujuh belas ribu cinta yang melebihkan atas catatan yang 

tertanam 

Langit Indonesia, lukisan indah kekayaan cita dalam 

mimpi yang bermalam 

Dalam nyenyaknya harapan bangsa yang entah ataulah 

suram 

 

Dibawah langit indonesia  

Wajah wajah bersahaja melamunkan ratusan ribu budaya 
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Bahkan jutaan ratus ribu yang telah simak oleh dunia 

Berpijak tanpa telapak dalam cengkraman lindungan 

garuda 

Dibawah langit indonesia, cerita cita bercerita atas 

karunia cinta jagad raya 

Yang masih ber-silam-kan pada perebutan tahta kuasa  

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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La Le La Le Lo Laguku 

 

Suara merdu burung beo yang berkicau 

Me la le lo le lokan laguku yang semakin kacau 

La le lo merdunya suara lantang burung beo 

Yang terkurung dalam sangkar para pendemo 

 

Masihlah berkicau dalam lantang suara tuk berdomba ? 

Beradu kemerduan dalam kontes kicau penunggu istana 

Beradu kekuasaan dalam sangkar kemegahan 

penghuninya 

Beradu kekejaman dalam kepenguasann pemiliknya 

 

La le la le lo lagu bego pada pecundang 

Yang berdagang kemanusiaan dengan akal yang terbuang 
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Berkicau merdu dalam sangkar para penantang undang 

undang 

Pemberontak kemerduan sejarah kehidupan para pejuang 

 

La le la le lo le lo le dung aku bertabuh luka yang 

tersandung 

Luka derita atas kicauanmu yang tak pernah henti dalam 

bersenandung 

Senandung kemunafikan 

Senandung burung beo yang hanya ngomong tak 

terbuktikan 

Senandung cinta kebodohan perebutan kekuasaan 

Senandung la le la le lo lo, lo lo bego tuan hantu 

keserakahan 

Sudahlah dalam sela kembalilah engkau tuk ber-Tuhan 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Nnyanyian Vokalis Negeri 

 

Di dalam gitar yang tertinggal adalah lapangan pekerjaan 

Saat tak ada lagi tawaran, panggungpun berhijrah ke 

kursi jabatan 

Saat tak ada lagi lagu keuangan, negeripun menjadi 

lapangan kekuasaan 

Saat pengabdian terabaikan atas mahalnya pendaftaran 

Maka, gaji kekuasaan adalah masa masa tabungan yang 

menyenangkan 

 

Saat semua nyanyian berpanggung kekuasaan 

Maka titik pilihan seorang penggemar adalah sebuah 

kehancuran 

Jabatan termainkan hanya untuk lapangan duitan 

Pengabdian terhiraukan karna hijrahnya nafsu kegelapan 
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Oh .. Syahdunya nyanyian vokalis vokalis negeri yang 

berpanggung jabatan 

Pilihan atas dasar pengemaran, karna kagumnya atas lagu 

yang ternyanyikan 

 

Tunggulah, saat keahlian terbeli oleh pemain buatan 

Perangkaian tatanan dengan seribu jogetan 

Karna lagu lagu termainkan pada kemenangan kekuasaan 

Pekerjaan baru hijrahnya panggung nyanyian kursi 

jabatan 

 

Bila mana negri ini hanya tumpuan pekerjaan jabatan 

Kepentingan yang hanya untuk kekuasaan 

Kepribadian yang hanya untuk nyanyian pimpinan 

Pengabdian yang terhiraukan dan terabaikan 
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Tunggulah saja dimana waktu yang tepat untuk sebuah 

nama penghancuran 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Luka ke-Bhinneka-an 

 

Saat perbedaan menjadi perdebatan 

Rangkaian indah kata cinta ke-tunggal-lan-pun 

terlenyapkan 

Saat semua diri mempersatukan kesendirian belaka 

Tata letak bhinnekapun tak menjadi tunggal ika 

 

Bagaimana, berbangsa bangsa yang tak biasa disatukan ! 

Bagaimana, bersuku suku yang kian berperang tak karuan 

! 

Bagaimana, coretan dinding pahlawan kemerdekaan bisa 

tersimpan ? 

Saat entah berpepatah pada luka perpecahan 

 

Luka tersimpan ber-bhinneka-bhinneka cinta terancam 
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Luka kegersangan atas tanah-tanah pribumi yang tak 

tersiram 

Luka keabadian karena tak mempertunggalkan 

perbedaan 

Luka ke-bhinnekaan karena peperangan tak terhentikan 

Luka cinta yang ber-bhinneka tunggal ika akan 

kemenangan 

 

Lihatlah, secantik apa kisah yang dulu tersatukan  

Lihatlah, sebening apa cinta yang dulu berkobaran 

Pudarnya kekejaman adalah persatuan perdamaian 

Gersangnya pemberontakan adalah sebuah perisai 

kesejukan 

Teruntuk kini yang pribuminya tak bertarung kediaman 

Oleh luka luka keegoisan yang tak ber-tunggal akan 

perbedaan 
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Lihatlah, ketika tanah ibu pertiwi menjadi lautan yang 

berombak darah 

Sungguh, tiada satu embunpun yang menetes tak 

berkeruh merah 

Penjajahanpun tersipu malu kala dulu berpulang dan 

terkalahkan 

Lihatlah, bagaimana ibu pertiwi yang mengisahkan 

persatuan ! 

Rasanya terlalu manis bila kini aku berbait pada 

senandung kesatuan 

Karna kini, berjuta luka melukai kata cinta bhinneka yang 

bertanggal ika 

Karna ini, para generasi membumiratakan cerita lama 

yang ber-nama 
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Nama mulia beribu cinta untuk cita sang bangsa tercinta, 

Indonesia  

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 

 

Garuda Hampir Terbunuh 

 

Bila mana air mana habis terkuras 

Air mana lagi yang akan kembali mengalir deras 

Haruskah juga mengalirkan darah dalam sela kelopak 

mata ? 

Ataukan nanah saat darah darah membeku dalam sudut 

dusut jiwa 

 

Bila mana kaki telah kau lumpuhkan, 

Dengan tanggankah akan kau suruh aku berjalan ? 
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Bila mana wajahku kau campakkan, wajah mana lagi yang 

akan kau gantikan 

Kau lihat aku, betapa patahnya sayap sayapku untuk 

berterbangan 

Haruskah kumerangkak mentelusiri nasibmu yang 

menyakitkan ? 

 

Kau lambangkan aku atas dasar keimanan 

Kau lindungi aku yang kau suarakan pengabdian 

Mengapa ? Harus menunggu kumenangis kesakitan oleh 

kejammu 

Sampai sayap sayapku terlepas bahkan nyawaku pun tak 

tahu 

 

Cinta mana lagi yang aka kau dustakan dengan 

pengakuanmu ? 
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Air mata mana lagi yang akan kau kuras dalam ruang 

hidupmu ? 

Saat cinta keimanan yang mentanah air kau hiraukan 

tanpa malu 

Lihatlah, kau lihat aku sang garuda dalam dadamu 

Tersipu malu melihat wajah wajahmu yang selalu 

menyakitiku 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Perisai Cinta Bersutra 

 

Kau, selendang sutra titisan leluhur 

Terucaplah atas lukisanmu yang tak pernah luntur 

Tak pernah, ya tak pernah dalam lebatnya yang tak gugur 

Meski kemaraunya tak menyiram sutra yang terjemur 

Kainmu adalah leluhur yang entahnya hampir tiada karna 

tak mau bersyukur 

 

Kau, kain perisai mahal dari titisan yang menitiskan 

Dengan segenanpnya cinta kepadamu tersanjungkan 

Meski nirwananya menggelapkanmu saat terabaikan 

Hingga wajahmu menghampirkan pada suatu kehilangan 

Karna engganya untuk kita yang terhenti menyelamatkan 
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Kau, padang raya dengan gemerlapnya pancaran 

kekayaan 

Mewarna warnikan nusantara akan sutramu yang 

terlukiskan 

Lembut, bersenandung manja dengan alunan lukisannya 

Terucaplah dirimu adalah mahkota bangsa yang masih 

tersisa 

 

Batik, dengan antiknya mahkota sutra yang cantik nan 

menarik 

Kau adalah nuansa cinta kekayaan sang budaya bangsa 

yang terlirik 

Tersimpan malu, karna cinta hampir terbiarkan pergi   

Terabaikan tuk termiliki,  

Tersesali saat tiada karna cintanya lukisan antik yang tak 

terpinjami 
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Kau, adalah mahkota budaya dengan segala kekayaan 

yang termiliki 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 

 

 

Maafkan Aku Mentelanjangimu 

 

Bukanlah maksudku tuk sengaja mentelanjangimu 

Dalam perang dunia biru darah muda yang berseru 

Tajammya lidah lidah berombak api memancarkan 

cahaya kelabu 

Karnamu, ku matikan rasa atas waktu yang kau minta 

kepadaku 

 

Maaf, kau ku telanjangkan kapalmu yang berlayar 
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Dengan segala hormat atas kemaluanmu yang berkoar 

Lihatlah, betapa kau tahu semua mati ku telanjangi 

Hanya karna tidurku terusik saat kembali ku bermimpi 

 

Masihkah ? Dalam rentan yang berombak kepada angin 

yang pasang 

Beranikah ? Menyurutkan diri menghadapku tuk 

berperang 

Kemarilah, ku rebahkan jiwaku untuk laya layar yang tak 

berakal 

Berkawal kesewenang wenang kau injak-injak ombak 

biru sampai kedangkal 

Sedari mana dengan tetabuhan kebenanianmu merampok 

mahkota raja ? 

Lihatlah, aku dengan sejuta asa tegakkan dada dalam 

bendera tengah samudra 
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Maafkan aku mentelanjangimu, dengan segenap asa tanpa 

malu 

Seberapa harga kau beli, nada lama memandangku dan 

tak bisa kau rayu 

Cintaku telah berombak pada lautan samudra biru 

Maafkan, kau kembali, ku telanjangkan  dalam layar biru 

lautan api kemerdekaan 

Maafkan, sampai nanti , sampai mati dalam kemaluanmu 

yang telah ku maafkan 

   

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Padamu Negeri Indonesia Raya 

 

Di   sini,  kediaman yang tak henti dalam sela untukku 

menyapa  

Di sini, negeri  dengan segenap cinta yang mengalir 

lembut dalam belahan dada 

Di sini, hormat kami tumpah darah yang tercurahkan 

hanya kepadamu 

Negarawan atas segala tempat yang besinggah menanti 

jingga kembali menjemputmu 

Generasi pemupuk padi penghantar singgahmu dalam 

alam raya nuansa agrarismu 

Rinduku bertebaran dan kian terhampar bersama 

gemuruhnya ombak-ombak birumu 
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Samuderanya  yang berkicau merdu dengan warna warni 

yang beraneka           

Rinduku tersuguhkan keaslianya dalam kaya wajahmu 

yang selalu menjadi kami                  

Bersemayamlah bersama raya-raya keindahanmu 

negriku, yang tiada taranya tak terganti 

Jantankan atas luka yang bertanah-tanah keabadianya 

untuk surgamu yang sejati 

Jinggalah sore tiba dengan segala asa darah juang kami 

berseru tuk berbakti 

 

Kami, adalah deretan panjang manusia yang yang tak 

pernah tersapa  !                                       

Berlagu untukmu teruntuk cinta yang subur  ditengah 

gersangnya samudra yang berada                                       
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Dengarkan wahai Tuan lagu lagu ini ku judulkan atas 

segala keserakahanmu !                                     

Nestapanya tersampaikan untuk kami  di sini, di negeri 

tumpah darah yang menyatu 

Gersangnya dalam wajah yang permai kau porak 

porandakan tanpa malu  

Rintihan kami ini hanya sekejap tontonan belaka dalam 

kisah sandriwaramu  !              

 

Tuan lihatlah, berjuta juta airmata berlinangan darah 

dalam sisa sisa luka yang berduka      

Mengagungkan atas segala kekayaan teruntuk rakyat 

yang mati terdholimi 

Bersatu katamu tuan… ! untuk jiwa raga yang bersimpah 

kepadamu negri 
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Bak luka yang menguras darah kekejaman dulu belum 

juga kau obati 

Tinta tinta laskar pemuda yang bersumpah menangis 

tersedu karna kini tersakiti 

 

Oh tuan, lihatlah betapa asyiknya wajah wajah desa 

berpesta nestapa  

Tak ada lagikah cinta atasmu yang tersuarakan untuk 

kaum pemuda ? 

Yang mencari-cari rampasannya dalam alam raya yang 

berlapang kerja kepadamumu 

Nerakakan dirimu kepada mereka yang bersinggah 

kesahajaan di hati yang berbatu 

Getarkan tangisan yang kerning matanya dirampas sang 

penjilat di pelabuhan dosa 
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Rinduku pada setiap haknya yang entahnya tak bisa 

kutanya kepada siapa ? 

 

Lihatlah, kudeta pilu tertawa terbahak melihat sang surya 

tergusur dan teluka 

Demi tetabuhan yang menganak sungai yang berirama 

dalam anggan dan bermimpi           

Meresahkan, dalam setiap dedaunan yang lapar nan haus 

akan embunya dikala pagi 

Ngabuburitnya dengan airmata bunda yang kau 

sampaikan atas puasanya tuk menghakimi  

Di sini, tumpah darah pahlawan kudeta relakan jiwa 

kesucianya dalam sela tuk membasmi 

 

Oh bunda, sucikanlah darah kami atas sejuta kegelisahan 

dalam perasaan iba 
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Yang telah berseru dalam lingkar juang untuk nyawa 

yang kian terbagi 

Kedamu tuanku, kami titipkan dengan segalah anugerah 

yang tercurah untukmu          

Negeri kebanggaan yang alamnya tersampaikan dalam 

kebebasan untuk bersatu 

Gerakan perlindunganmu yang nyata untuk membaskan 

rakyat yang tertindas dan kelabu 

Rinduku, teruntuk mimpi mimpi  rakyat jelata yang 

dalam eratnya genggamanmu, Tuanku 

 

Dalam rabu(n)senja malamku ini, padamu jingga jingga 

sore lautan tanah air kami berjanji 

Kepadamu, jiwa raga kami dengan cinta yang menggema 

merdu akan duka dan tawa               
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Kepadamu, kami berjanji dengan darah juang kami yang 

mengalir deras tuk menggelora  

Padamu dengan segenap asa cinta, tumpah kekayaan 

tanah air pusaka membangga terjaga          

Karuniamu titipan illahi nyata, kami adalah debunya 

segumpal tanah yang tak rela kau terluka 

Mimpi mimpimu adalah tangisan rindu kami, dalam sela 

waktu mengabdi tuk merdeka 

Hanya teruntukmu Indonesia Raya 

 

Al Fattah Kudus, Maret 2016 
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Darah Juang (Sebuah Lagu Inspirasi Perjalananku) 

 

Am       F      Am 

Di    sini negeri kami 

 

F            G      F    Am 

Tempat padi terhampar 

 

Dm    F      G   Am 

Samuderanya kaya raya 

 

F                        G       Am 

Tanah kami subur, Tuan 

 

Am   F     Am 

Di negeri permai ini 

 

F                G   F       Am 

Berjuta rakyat bersimpah luka 

 

Dm  F           G      Am 

Anak buruh tak sekolah 

 

F             G            Am 

Pemuda desa tak kerja 

 

F     C 

Mereka dirampas haknya 
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Dm                     Am 

Tergusur dan lapar 

 

Dm                         Am 

Bunda, relakan darah juang kami 

 

F                     G            Am 

Untuk membebaskan rakyat 

 

 

F                   C 

Mereka dirampas haknya 

 

Dm                      Am 

Tergusur dan lapar 

 

Dm                         Am 

Bunda, relakan darah juang kami 

 

F                 G                  Am 

Untuk membebaskan rakyat 
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“ Maafkanlah, karena aku tak punya malu dan selalu 

mempermalukanmu hingga aku tak tahu malu, Negeriku ” 

 

 

 

 


