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Pengantar

Saudara-saudara, ini bukan puisi
Karena aku bukan penyair
Tapi serasa ada sesuatu yang
menggelegak dalam jiwaku
Yang harus ku tulis
Agar diriku tak gundah

En Hidayat (Nurul Hidayat) memang sudah “tiada”, 
namun karyanya masih ada, dan terus akan ada untuk 
para pencinta sajak dan puisi. Secara bentuk En Hidayat 
sudah tak tampak, namun di kedalaman eksistensial 
ia menyeruak aroma kembang kata yang terus dihirup 
oleh kita. Begitulah puisi En Hidayat di dalam buku ini, 
ia akan terus menemani zaman dan waktu untuk terus 
menciptakan peradaban dan keadaban. Puisi-puisi 
dalam antologi ini banyak tema yang ia garap, mulai dari 
kematian, cinta, gerakan, dan kegelisahan eksistensial, 
namun saya hanya akan memberikan catatan sederhana 
dan kecil.

(En Hidayat sebagai salah satu wakil ketua PC   
Nahdlatul Ulama  Sumenep yang antara lain membidangi 
Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) 
mempunyai peran penting terhadadp keberadaan lembaga 
seni budaya ini di tubuh NU. Untuk itu sebagai bentuk 
apresiasi terhadap perjuangan En Hidayat, maka menjadi 
penting untuk mengungkap kembali nilai kesejarahan 
melalui karya puisinya).

Belajar Menjadi Penyair dari En Hidayat 
Oleh: Matroni Musèrang*
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Puisi di atas sengaja saya ambil sebagai pembukan 
pintu untuk menelusuri puisi-puisi En Hidayat di antologi 
ini. Puisi di atas merupakan cakrawala jiwa yang rendah 
hati, bagaimana dia mengatakan ini bukan puisi, padahal 
itu puisi. Sama halnya dia mengatakan aku bukan orang 
alim, padahal semua orang tahu dia orang alim. 

Untuk menjadi penyair memang membutuhkan 
kerendahan hati, itulah karakter puisi En Hidayat dalam 
“Suratku Buat Pembaca” di atas, dan ini merupakan puisi 
pembuka yang mengetahui puisi En Hidayat selanjutnya, 
sebab puisi di dalam antologi ini banyak membicarakan 
eksistensi kemanusiaan (bukan manusia). Misalnya 
Sehelai daun ditiup angin/ Melayang/ Lalu jatuh ke 
bumi/ Sia-sia. Kedalaman imajinasi ini terbentuk dari 
akar yang cukup filosofis bagaimana ia bertanya “akankah 
aku seperti....”. 

Daya kritis seperti puisi di atas akhir-akhir ini bisa 
dikatakan tidak ada, sebab pertanyaan mengapa dan 
bagaimana secara eksistensial kini sudah mulai pudar 
oleh tangan lembut android dan game yang pelan-pelan 
mengelus jiwa-jiwa kemanusiaan kita. Itulah mengapa kita 
harus memiliki kesadaran yang mendalam bahwa Mautku 
selalu mengintai/ Di balik degup jantungku/ Aku dapat 
merasakan bila/ Ia permainkan jantungku/ Tapi orang 
lain tak tahu! Kata orang Madura tak andik guli enneng, 
diri ini sebenarnya hina di hadapan sang pemiliki maut. 

Kesadaran yang mendalam akan eksistensi diri 
merupaan syarat utama menjadi penyair. Penyair itu 
juga manusia yang memiliki kepercayaan akan Tuhan, 
yang harus shalat dengan khusyuk, melaksanakan puasa, 
jangan kemudian mengaku-ngaku penyair lantaran hanya 
bisa menulis puisi di koran dan di buku, jangan, penyair 
itu identitas suci bagi En Hidayat itulah mengapa dia tidak 
mau di sebut penyair, karena menjadi penyair itu tidak 
mudah, karena manusia sudah banyak dosa, katanya. 

Oleh karenanya, karena manusialah tempat dosa, 
kesadaran itu tersublim dikedalaman puisi-puisi En-
Hidayat, puisi yang lahir dari penyair sebagai bentuk 
penebusan dosa-dosa, sebab setiap diksi yang lahir dari 
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penyair memiliki pahala dan dosa. Karena diksi yang lahir 
memiliki akar sejarah tersendiri. Penyair hanya pengisi 
sandiwara kehidupan Hidup kita ternyata tak lebih/ 
dari sebuah dongeng/ pengantar kematian/ tak abadi/ 
Kehidupan kitalah yang Abadi/ Meski dibuka dengan 
dongeng hidup yang tak abadi. Lantas apa yang di kita 
banggakan dari seorang penyair jika menulis puisi hanya 
untuk di sebut penyair? 

Kita ada dan hidup hanya menunggu mati, maka di 
tengah-tengah kemenungguan itulah ada manusia yang 
menulis puisi, ada yang menulis tafsir, ada yang menulis 
kitab, ada yang menulis buku, dalam rangka kemenunggu. 
Kata orang Madura ghu’ ghangghu’ atani, tos ngantos 
patè Karena sudah jelas apa yang ditunggu, maka tugas 
penyair adalah menemukan diksi paling suci dan hening 
agar puisi yang lahir betul-betul zikir mendalam dari 
seorang penyair atau pencari diksi, sebab menulis puisi 
bukan pekerjaan, menjadi penyair bukan tujuan kata 
Ridwan Ilyas. En Hidayat berkata:  Yang kucari ternyata 
di nadiku. Sebab kita akan giliran Senjaku menunggu, 
siapa? Mengiringi peti mati/ siapa berangkat? Aku? 
aku? Kau?.

Kata Acep Zamzam Noor, sebagaimana yang dikutip 
Marhalim Zaini di Siasat bahwa puncak keberhasilan 
sastra religius (Islam) adalah bertemunya kebenaran 
dan religiusitas dengan keindahan. Berbicara religiusitas 
ini sangat luas dan beragam, namun kata Maulana Rumi 
agama bukanlah untuk ditapaki sebagai pembenaran 
bagi fanatisme, sebab agama tak membutuhkan asabiyah 
(fanatisme kelompok). Akhir-akhir ini kita disuguhkan 
dengan berbagai problem eksistensial dalam hal beragama, 
padahal bagi En Hidayat /Kemana semua pergi/ tak 
berarti lagi/ Taburan bayangan yang tertinggal/ 
biarlah/ Larut bersama perjalanan/ ke segala semesta 
sukma.

Inklusifitas puisi En Hidayat betul-betul akan 
menghilangkan individualisme yang membengkak, 
religiusitas menyusut, kesejahteraan meningkat, semangat 
surut, kata Glifford Geertz, jika kita betul-betul merasakan 



vi | EN HIDAYAT

puisi-puisi En Hidayat ini. Puisi ini lahir di Surabaya di 
kota industri, namun kegelisahan eksistensial yang dialami 
en Hidayat betul-betul menyadarkan kita bahwa ketika 
kota-kota di bangun tak ada lagi yang harus kita pikirkan 
kecuali diri. Diri yang abadi. Diri yang hidup di kampung 
bersama alamiah alam yang segar, sebab sastra lebih 
menekankan nilai berkampung, dari pada nilai bercerai 
dan ngartis an sich.

Pesatnya penulis sastra kita, mengandung tanda tanya 
besar hari ini, sebab perubahan itu terus bergerak, dan 
berotasi, dengan demikian, perjuangan menjadi penulis 
sastra di sini penting kemudian, siapa yang yang kuat 
(istiqamah/konsisten) melawan gejolak, proses dan luka 
yang datang bertamu, itulah yang akan menjadi pemenang. 
Pemenang inilah yang akan menjadi monumen yang selalu 
dilihat, dikenang, dibaca, dikritisi, di-dialektika-kan dan 
perbincangkan oleh semua manusia di dunia. 

En Hidayat mengajak kita untuk menjadi manusia 
monument (penyair monomen) yang tidak lekang oleh 
waktu. Karya yang kuat pasti menjadi pemenang inilah 
karya yang melampuai zaman dan perubahan demi 
perubahan, siapa yang tidak kenal puisi Muhammad 
Iqbal, Maulana Rumi, Ibn Arabi, al-Farabi, Adonis, dan 
lainnya. Event sastra adalah momen. Walau pun event 
merupakan bagian dari proses untuk menjadi pemenang, 
namun pertanyaannya apakah kita mau untuk “berjuang” 
memenangkan karya kita sebagai pemenang? Jawabannya 
ada pada diri kita sendiri sebagai penulis sastra. Apakah 
kita hanya mau hidup di ruang momen atau mau hidup 
di ruang monumen? Apakah kita ingin menjadi “penyair 
momen” atau ingin menjadi “penyair monument”? atau 
dua-duanya? 

Tentu momen dalam hal ini adalah ruang yang 
terbatas. Penulis sastra yang hidup di ruang momen akan 
selalu bergantung pada event-event, koran dan jurnal dan 
ketika menjadi juara dan sudah di muat di koran, jurnal, ia 
merasa sudah menjadi penyair, ia tidak menyadari bahwa 
kemenangan dan dimuatnya itu masih di ruang momen, 
ruang sempit. Penyair yang seperti ini biasanya buru-



FRAGMEN BULAN HIJAU | vii

buru untuk menerbitkan antologi tunggal, karena merasa 
tulisannya sudah wah. Artinya ia mengukur kualitas karya 
dari di muat atau tidak di muat. Sungguh naïf.

Sementara monumen dalam hal ini sebuah proses 
panjang, proses berjalannya kreativitas, berjalannya 
pembacaan, berjalannya gejolak, berjalannya proses itu 
sendiri, proses dialektika dengan penyair-penyair lain. 
Inilah bahan-bahan monumen sastra itu sebenarnya. 
Bukan intans, bukan kedangkalan, bukan keterburu-
buruan, bukan kesombongan, dan bukan yang lainnya. 
Sebab bahan-bahan “bukan” ini akan cepat lapuk, rapuh 
dan tergusur-terkubur oleh monumen.  

Penyair moment hanya tahu menulis puisi. Ia hanya 
tahu bahwa puisilah yang mengantarkan ia sampai 
diperkampungan kepenyairan. Ia benar, tapi apakah 
kita tidak menyadari bahwa perkampungan kepenyairan 
bukanlah perkampungan yang hanya terbatas pada ruang 
dan waktu. Perkampungan kepenyairan sebuah kampung 
yang damai, indah, sejuk, teduh, dan inklusif-holistik-
universal. Penuh dengan bunga keilmuan yang beragam 
dan paradigma yang beranting-bercabang. Perkampungan 
kepenyairan berada di luar ruang dan waktu. Ia terus 
berdialektika dengan buku-buku dan ayat-ayat semesta. 
Bergumam dengan kesakitan para petani kampung. Hidup 
bersama para janda, fakir miskin, akan yatim dan hidup 
bersama para korban kebiadaban penguasa.

Dan kita akan merasakan puisi-puisi yang lahir dari 
hal demikian, akan menjadi puisi monument. Puisi yang 
digandrungi alam semesta bahkan Tuhan pun. Semoga kita 
mampu menciptakan puisi monument, bukan moment. 
Itulah sejatinya seorang penyair, ia tidak memandang 
hina apa pun di dunia ini, sebab tidak ada sesuatu apa pun 
di dunia yang tidak berguna bagi penyair, daun jatuh saja 
memiliki makna, apalagi kehidupan dan hidup.  

Semoga catatan sederhana bisa mewakili pembaca dan 
menjadi peta yang meluruskan, terus terang saya belum 
pantas memberikan catatan antologi puisi ini, karena 
saya masih belajar menulis puisi, dan ini masih juah dari 
sempurna sebagai sebuah catatan kritis akan puisi-puisi.     
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Selamat tinggal en Hidayat, selamat datang puisi. 
puisi-puisimu akan mengirim pahala di kampung barzah, 
semoga puisi-puisi ini terus mengalir kesejukan menemani 
kamu di alam sana, semoga. Amin, mari kita akhiri catatan 
sederhana ini dengan doa en Hidayat: 

DOA

Sederhana saja

Aku ingin memeluk dunia

Lalu mati dalam pelukanMu

Amin……

*Pengurus Lesbumi PC NU Sumenep dan Wakil Sekre-
taris MWC NU Gapura.
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Saudara-saudara, ini bukan puisi
Karena aku bukan penyair
Tapi serasa ada sesuatu yang 
menggelegak dalam jiwaku
Yang harus ku tulis
Agar diriku tak gundah

Saudara-saudara, ini bukan sajak
Karena aku bukan sastrawan
Tapi ini sekedar ungkapan emosiku
Yang meledak-ledak dalam jiwaku
Agar diriku tak resah

Saudara-saudara
Kalau tulisanku jelek, jangan dikritik
Karena aku tak tahan kritikan

Saudara-saudara
Kalau tulisanku tak bemutu, jangan diejek
Karena aku tak tahan ejekan

Terimalah tulisanku apa adanya
Aku tak bemaksud apa-apa
Kecuali ingin mengungkapkan
perasaanku
Kepada anda semua

Surabaya, 1991

SURATKU BUAT PEMBACA
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Sehelai daun ditiup angin
Melayang. Lalu jatuh ke bumi
Sia-sia.

Surabaya, 1991

AKANKAH AKU SEPERTI
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Mautku selalu mengintai
Di balik degup jantungku
Aku dapat merasakan bila
Ia permainkan jantungku

Tapi orang lain tak tahu!

Surabaya, 1991

FANA KU



4 | EN HIDAYAT

Meniti tasbih

Malam-malam panjang
Terasa cuma semeter;
Menyebut nama-Mu

Surabaya, 1991

KHUSYUK
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Langit merah      marah
     Gunung merah      marah
          Sungai merah      marah
               Laut merah      marah
                    Segala merah      marah!
………………………………..
Tuhan           Merah           marah?

Surabaya, 1991

KARENA MANUSIA
SUDAH BANYAK DOSA
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Hidup kita ternyata tak lebih
dari sebuah dongeng
pengantar kematian,      tak abadi

Kehidupan kitalah yang 
                                       Abadi

Meski dibuka dengan dongeng hidup yang
                                       tak abadi

Surabaya, 1991

FANA YANG ABADI
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Yang kucari ternyata
di nadiku
Berjalan ke hilir
Muncrat darahku

Senjaku menunggu, siapa?
Mengiringi peti mati
                         siapa berangkat?

Aku? aku? Kau?

Surabaya, 1991

EL-MAUT
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Entah. Aku sendiri tak mengerti
Mengapa tiba-tiba harus menulis ini

Tanpa angin, tanpa suara

Tiba-tiba lelakiku bangkit-tersentak
dari keangkuhan selaksa pustaka
Ketika rembulan menantang matahari
‘tuk merengkuhnya

Lalu tesipu dan tertunduk malu
Dan ku tulis sebuah rindu:
‘Aku cinta kamu’

Surabaya, November 1991

SEKEDAR UNGKAPAN CINTA
(Buat: yang dipanggil ‘Adik’)
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Sederhana saja

Aku ingin memeluk dunia
Lalu mati dalam pelukanMu
                                       Amin……

Surabaya, Januari 1992

DOA
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Kemana semua pergi
tak berarti lagi
Taburan bayangan yang tertinggal
biarlah
Larut bersama perjalanan
ke segala semesta sukma.

Tersujud aku
Ketika bertemu Yang Punya Segala

Surabaya, Pebruari 1992

KEMBARA HAKEKAT
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Bendera kebebasan yang dikibarkan
dalam hati warnanya darah menyala sebagai
burung-burung yang lintasi benua demi benua
atau sebagai udara yang
langlang buana …………

Mari, satukanlah benderaku dan
benderamu
Maka kita adalah dewa-dewi yang
Tersenyum dengan cinta
Karena bendera kita adalah
Kebebasan udara batas langit

Surabaya, Menjelang Lebaan 1992

TENTANG KITA (II)
Buat: R
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Kepada kebebasan: kukepalkan jemariku
Kepada kemerdekaan: kuacungkan tanganku
Dan aku ‘kan teriak dengan lantang:
Inilah jiwaku, kuda perang yang sembrani
Langkahku tak lagi satu-satu, maka siapa
lagikah yang hendak menghadang
Sedang setan dan iblis keder lihat
sekujur tubuhku yang mendarah

Karena kata hatiku adalah
Ya, ya, ya untuk ya!
Dan tidak, tidak, tidak untuk tidak!!!

Sumenep, April 1992

KEPADA HATI NURANI
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Tangan ‘kan terkepal hati tlah merah
Maka darah adalah deru gelombang
Yang menggunung dan langkah adalah derap
kuda perang yaang sembrani

Siapa lagikah yang hendak menghadang?
Sedang setan dan iblis keder karna arus
Maha dahsyat darah merah suci merah
suci merah suci …

Surabaya, April 1992

BAGI KEBEBASAN
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Sekuntum mawar merah
                                        hatinya menangis
Ia tekurung dalam bingkai bara api
Bapaknya harimau kakaknya srigala
Ibunya batu
Maka pada harapan manakah ia menatap

Sekuntum mawar merah 
                                         hatinya luka
Pada tubuhna tertancap duri beracun
hingga kumbang yang berani mendekat
Hatinya akan mati
Maka pada tong sampah manakah ia
akan buang duri beracun

Sekuntum mawar merah
                                         hatinya duka
Ingin kupetik ia dan kuberi bingkai udara
Bukan sebagai kumbang atau seorang pangeran
Tapi sebagai lelaki bau lumpur hakiki
Yang akan mengajak menatap harapan
Yang akan membantu membuang duri beracun 

Sekuntum mawar merah
                                         hatinya bimbang
Pada kesedihan yang meradang
Pada rasa putus asa yang menjegal

SEKUNTUM MAWAR MERAH
(Buat: M)
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Pada kekesalan yang menggunung
Pada pemberontakan yang menggelombang

Tapi bau lumpur telah ia cium!

Surabaya, April 1992
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Jika pada kehidupan ini kita harus
menyerah
Sudah tuntaskan dulu dengan pejanjian
Bahwa pada dasarnya kita tak mampu
untuk menjalani
Tapi kita terpaksa untuk menjalani jua

Jika pada kehidupan ini kita harus
menyerah
Jangan lagi ada rasa sesal ataupun 
duka, sebab
Itu sudah takkan pernah berubah lagi

Jika pada kehidupan ini kita harus
menyerah
Pastikanlah bahwa kita berusaha untuk
tidak menyerah begitu saja
Meski;
Telah kita tuntaskan perjanjian

Bahwa pada dasarnya kita tak mampu
untuk jalani!

Surabaya, 12 September 1992

ADA KEHIDUPAN
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Aku yang lelah
Setelah seharian tadi
Bergumul dalam segala
Apa yang Kau rencanakan

(Malam ini aku datang)

Biarkan aku memelukMu
Dan kucium keningMu
Dalam rindu yang
Lauti hatiku

O, Kasih yang ku rindu
Dan aku cinta

(Meski kadang tergoda
Untuk melupakanMu)

Sibaklah tabir wajahMu
Agar aku dapat leluasa
Layari bening semesta

Jiwaku yang penat
Oleh kotor dan debu masa lalu
Ingin ku berwudlu dalam telaga maafMu

Kerna setelah itu
Tak ada lagi yang ku ingin
Kecuali syahwat terbesar
Adalah perjumpaan denganMu

Surabaya, September 1992

MARI, SAMBUTLAH AKU
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Waktu-waktu yang kutiup
Laksana angin; terbang entah ke mana
Kutelusuri masa-masa
Hanyalah tumpukan mimpi kosong
Yang tak kusadari adalah
Bahwa waktuku tinggal
Sejengkal lagi

Tanpa apa-apa.

Surabaya, September 1992

HILANG AKU
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Biarlah, biarlah
Semesta yang bicara
Tentang hasrat jiwaku
Padamu

Malam ini
Kembali menggelora
Rasa itu, meski telah
Ku suci namamu dari hatiku

Lelah
Tak kuasa dalam penantian berabad

Pada akhirnya kukabarkan
Lewat angin malam di dinding
hatiku yang pengap
bahwa ternyata terlalu sulit
Untuk tidak mencintaimu

Surabaya, September 1992

TERNYATA AKU MASIH  CINTA KAMU
Buat: R
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Dalam kamar ini
Matahari masih saja bersinar
Tak mampu bakar hati

(Sebuah lagu terdengar dari radio 
satu-satunya. Butut)

Aku – kami – masih saja bersatu
Dengan laut yang masing-masing
kami bawa. Tak terkira itu dalamnya
Riaknya membuncah anggur
dalam gelas. Kami lalu bikin toast

Dalam kamar ini
Matahari masih saja besinar

Dan kami terus jalan,
Bawa laut masing-masing

(Sebuah lagu masih terdengar
-teseret angin. Keras)

Surabaya, 9 Oktober 1992

AKU BAWA LAUTKU
Buat : Wardi + Yasin
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Ingin kukabarkan, ingin kukabarkan
Lewat tulisan yang bergaiah

Sejuta ide membuncah dalam dada
Bersemangat bak prajurit
Siap perang

Cerita tentang cinta, kehiduan, Tuhan…..

Tapi,
Andai saja tangan tak kaku
Andai otak tak berbelukar
Pasti telah kukabarkan semua..

Ah, andai saja…

Surabaya, 9 Oktober 1992

INGINKU
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Yang bisa aku katakan sekarang
adalah bahwa aku punya jalan sendiri
Jalan yang terbentang
Jalan kemerdekaan
          kebebasan

Aku barangkali sudah tak peduli lagi
Aku yang hidup untuk hidup

Bukan apa-apa.

Begitulah aku sekarang orangnya
Ingin bersendiri saja. Ya!!!

Surabaya, 10 Oktober 1992

YANG BISA AKU KATAKAN SEKARANG
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Otot yang nonjol
Di telapak tangan
     bahu
     kaki
     dada
     perut
Sudah mendarah
Terus jalan
Diseret hidupnya

(Dalam setiap doanya ia seru):

Tuhan, hidup yang begini
Telalu sulit bagiku
Aku lelah kendalikan
tuntutan zaman yang menggila
Aku sungguh tak rela jika Kau
beri hidupku seperti ini
Bukankah aku makhlukMu yang terbaik?
-Itu firmanMu dalam kitab yang tak kuragu-

Tuhan, ini aku bukan nentang Kau
Tapi aku cuma mengadu tentang takdirku

Otot yang nonjol
Di telapak tangan
     lengan
     bahu
     kaki
     dada

BALADA PEMULUNG: TUGIMIN
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     perut
Di sekujur tubuh dan jiwa
Sudah beku dan mendarah

Ia terus jalan

Surabaya, 25 Oktober 1992
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Langit biru
Penuh caya
                     malu
K’lambu meah jambu
                                    tersipu

Angin mendayu
Tingkap sejarah baru
Yalah ‘tika segala fiman
Dua kalbu telah terucap
Lebur - larut
Bersama lenguh yang menderu

Darah suci perkasa!

Maka segala doapun membalur

Surabaya, 5 November 1992

NYANYIAN MEMPELAI



26 | EN HIDAYAT

Dalam hatiku
Sungai yang mengalir
            mengalir mengalir
   mengalir mengalir mengalir
mengalir mengalir mengalir mengalir
            mengalir mengalir mengalir mengalir
       mengalir mengalir mengalir mengalir
       mengalir mengalir mengalir mengalir
    mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
    mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
       mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
             mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
             mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
mengalir mengalir mengalir mengalir
mengalir mengalir mengalir
     mengalir mengalir mengalir mengalir 
     mengalir mengalir mengalir mengalir
          mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
   mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir mengalir
mengalirmengalirmengalirmengalirmengalirmengalir-
mengalir

dalam segala kehidupan

Surabaya, 20 November 1992

DALAM HATIKU
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Tuhan,
Dengan malu-malu
Kembali aku memohon

Kali ini aku merasa jenuh
Untuk buka buku-buku kuliah
Aku merasa bimbang berangkat kuliah
Tak tahu apa sebabnya

Bukan tak rindu ilmu
Bukan pula tak haus pengetahuan
Apalagi tak ingin layari laut fimanMu

Rimbunan hijau hatiku kerontang
Kemarau beku
Lautan jiwa maha dalam cuma buih
Menggapai meleleh

Maka
Demi Engkau yang masih memberiku teman udara
Dan sujud-sujud caya ibu-bapakku
Adam bapak segala bapakku
Serta Nur Muhammad tambatan rinduku

Cabutlah segala keraguan
Musnahkan semua belukar penjerat
Sirami dengan bening keyakinan
yang segar

SUJUD SEPARUH SEMBILAN DUA
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Biar tumbuh hijau segala aku
Biar jadi lautku sebagai samudra
Layari segala adaMu

Tuhan, malam ini aku menangis

Surabaya, 4 Desember 1992
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Hujanlah hujan
                         Hujanlah!

Biar mendung tak lagi mendung
Biar petir tak lagi petir

Hujanlah mengguyur segala menderas
Hingga tak lagi pelangi bermuka-muka
Sebab rindu yang terpental-pental
Ingin juga mencari tempat berteduh

Surabaya, 9 Desember 1992

SEBAB RINDU
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I
Itu hari
Yalah ketika tak sengaja
Kenal dirimu
Ada rasa biru dalam hatiku
Salahkah aku?

II
Kita berpandangan lama
Sudah itu, lalu.
Bawa laut biru.

VII
Sampai sekarangpun belum ku mengerti 
Apa rahasia tersembunyi-terjadi
Seperti menghayati kidung pelangi
Keyakinan kamuflase?
Kamuflase yang diyakini?
Keyakinan yang harus diyakini?
Atau sebaliknya?

Ah, tiba-tiba saja aku menjadi begitu bodoh
Bak berkaca pada pantulan matahari

XI
Berlayar pada samudra yang tak pernah
kutemui batas pantainya
Aku lelah.
Hingga akhirnya harus kutuntaskan

NYANYI SUNYI
Buat: A
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pengembaraan ini

Perempuan,…….
Telah kutorehkan sebuah keyakinan
Pada langit hatiku
Dalam dan tegas
Segera kan kulabuhkan bidukku di pantaimu
Akankah kudapatkan wijaya kusuma, kembang
harapan rinduku
Ataukah bidukku hancur berkeping tak besisa
membentur karang terjal yang ku duga
pantai pelangi

Aku tak peduli!
Sebab aku tak ingin berteka-teki
Telalu lama mengarungi bahtera rindu yang
membakar-bakar jiwaku.
Aku lelah…

XV
Terkuaklah segalanya
Keyakinan yang terhempas
Membentur karang terjal.
Agak lega juga diri ini
Dari sebuah teka-teki maha berat
Meski aku terkapar dan sia-sia

Biarlah jiwa ini berenang sendiri
Dalam lelah - penat mendera
Sampai ikan menggelepar-gelepar
Terjerat jaring cinta yang mengkristal -
Mengendap - mengental di seluruh pori - pori
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jiwa hatiku: tak akan sirna sampai kapanpun
Tak kan!

Bialah ……….

Surabaya, Medio-Akhir 1992
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Menangkup sunyi
Resah meradang
Menunggui bom waktu. Dipasang kemarin
Menunggu terus.
Berteka-teki; kena sasaran ataukah
Terkapar sendiri
Detik merambat jantung mendegup
Urat menegang segala menegang
Kian awas - waspada 
Tambah mendebar menderas keringat
pada sekujur pori - pori jiwa

Astaga,
Mengapa begitu lama detik merangkak?

Surabaya, Desember 1992

MENANTI
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Ku cari betinaku jalang
Kerna kita sama telanjang
Ku cari betinaku di jalan
Kerna kita sama;
Seonggok sampah di lorong gelap
Kau tahu dimana aku
Aku tak tahu dimana kau
Aku adalah kau
Kau adalah aku, sekarang
Mau apa mereka
Di sini aku hidup, kau juga
Disana kau hidup, aku juga?
Mau apa mereka
Biarkan aku hidup
Seperti yang lain
Tapi aku ‘kan beda 

Betina!
Betina!
Kucarikau di mana-mana!

Surabaya, Desember 1992

BETINA-KU
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Di usap jemari waktu: tak kentara
Matahari jadi beku
Kalah oleh panas lahar yang menggelegak
dalam hati jiwaku
Tak juga mengendap malah semakin kental
O, jika sudah begini adakah semuanya
akan berhenti. Senyap. Kelu. Mengembun
Tak mungkin!
Api terus saja membakar-bakar
Menghanguskan segala. Hingga tak ada
lagi yang bersisa
Aku pergi berkaca.
Aku lebur! Menguap!
Kaca pecah berantakan. Aku tersungkur
Aku butuh air penyejuk
Biar segar untuk bertenang diri
Kemana? Entah.
Terus berjalan membawa apiku
Membawa. Tak juga mau meredup.
Meradang.
Persetan!

Surabaya, Desember 1992

API AKU
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Tetaplah pada perjalanan
Bertenang langkah
Sebagai ikan di laut yang tak pernah tergesa
Selama masih punya udara
Bertemanlah pada hidup;
Akrabi lalu kencan dan bersenggama
hingga tuntas menikmatinya
Jangan tergesa
Meski batas pengembaraan
Tak pernah di ketahui pantainya
Seperti batas langit
Maka, mari kita torehkan nama kita masing-masing
pada biru langit dengan darah
Jiwa kita hingga merahlah segala
Menjulang mecu-suar membelah cakrawala
Terus sapukan kuas darah
pada langit. Terus. Terus.
Sampai tuntas kita tuang cat emas
kehidupan di kedalaman sukma
Sehingga pada akhirnya kita bisa tesenyum dan istirahat
dengan tenang
Memenuhi undangan perjamuan Maha Agung
Dan kita tuang anggur pada cawan perak 
Hingga kita mabuk dan beceloteh dengan khusuk:
Allah. Allah. Allah…..Allah……..
Allah………Allah……!!!!...

Sumenep, Desember 1992

PERJAMUAN
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Menatap segala nyanyian duniawi. Serakah.
Deras mengguyur badan
Berlari; mencengkram syahwat
Berlari tak berhenti - nafas tersengal
Coba berhenti. Berpaling dari kelam
Mencari caya menembus batas
Melayang-layang diri ini di ruang nisbi
Menggapai-gapai di lumat kabut.
Embun.
Sepi.
Hening.
Hhh…seperti inilah aku,
Meski dalam dosapun aku besahabat.

Sumenep, 26 Desember 1992

DIRI
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Detik menggugah. Terus melangkah dari waktu lalu
Meninggalkan tapak berlumpur-pekat.
Sebab itu, jangan lagi noleh ke belakang
Biar segala emosi iri-usah pedulikan
Segala biarlah menguap!

Sekarang, jadilah kita air
Mengalir tak terhalangi: jujur dan tegas
Itulah makna hakiki bersekutu.
Membangun rumah persekutuan di puncak
bukit kehidupan
O, Alangkah indahnya!

Surabaya, Desember 1992

DOA AKHIR TAHUN
untuk: A
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Berkaca di cermin
Kain kafanku makin berkibar!

Surabaya, 1 Januari 1993

SAJAK TAHUN BARU
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Aku tadi bermimpi sebagai mimpi putra raja
Gadis manis. Tak pernah ku temui
Wajah bulat telur. Bibir tipis merah delima
Rambut menjuntai sepinggang
Katanya bakal jadi istriku
Pandang matanya sangat menyejukkan

Dalam juga. Sungguh kumintakan ia ada Tuhan

Heran. Lalu bagaimana dengan ……?

Surabaya, Januari 1993

SAJAK MIMPI
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Rindu dendam seiring gelombang
pemberontakan. Tak mampu diredam
Selalu saja menggoyang-goyang
Dunia khayali.
Mengelucuk jiwa.
                                            Jancuk!

Surabaya, Januari 1993

SURABAYA JATUH CINTA
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Selalu saja ada yang tersisa
dari segala kata yang kudirikan
lewat rohku

Proses?

Kembara diri tak mungkin berhenti
jelajahi semesta

Surabaya, Februari 1993

KEMBARA
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Tiada lagi segala;
Cuma pandangi pelangi
Biarpun:
Cinta tak pernah berkurang karena
penerimaan
Cinta tak pernah berkurang karena
penolakan.

Surabaya, Februari 1993

HANYUT
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Cukuplah kata:
Segelas air yang kau sodorkan
Di sahara jiwa
Tak kan pernah menghapus rasa dahagaku

(Proses lanjut…?)

Jadi pertapa di goa diri
Sampai malaikat maut
                                     mengetuk pintu!

Surabaya, Februari 1993

HANYUT 2
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     : kawan yang kuikat pada sumpah

Lelucon demi lelucon kita lalui bersama
Kebohongan demi kebohongan kita
kerjakan bersama
- Meski dibungkus dengan sebuah kata: Kejujuran

Sampai sejauh mana sebuah kata una makna?

Wajah kita menangis. Hati kita terbahak
Muka kita tesenyum. Jiwa teiris-iris
                              Pergi bawa kisah.

Surabaya, Februari 1993

PARODI
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Duduk semeja
Sudah berwaktu lamanya
Masing-masing bawa gelombang
Mencoba merentang garis.
Tak sepatah kata bergulir.
     Bisu bertemu bisu
     Sepi tambah sepi
Berpandang saja. Jadi apa?

Hati gerah menghentikan nyawa
Langit pecah serentak
Ketika bareng berucap: jujurlah!

Surabaya, Februari 1993

DUA GELISAH
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Anyir darah
Amis darah
Laut tubuh dan darah

Asap mesiu mengepul hangat
Menciumi nyawa melekat
Tubuh tekoyak mortir
Melepas roh dari raga yang tak rela
Banyak tangis 
(Ada tawa?)

Nanah meleleh dari borok-borok dunia

Ya, saudara-saudara!
Dengan asyiknya tiap hari kita catat:

Anyir darah
Bau perang
Laut tubuh dan darah
Bau perang
Asap mesiu-mortir-rudal
Bau perang
Bau perang
Bau perang
Bau………………

Sumenep, 27 Februari 1993

*) Boutros-boutros Ghali = Sekjen PBB

CATATAN HARIAN BOUTROS GHALI *)
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(Pada tarikan nafasnya yang tinggal sebutir
keringat)

: Tuhan, semua orang menuding dengan garang
aku tak mungkin terampuni
Tapi sama sekali aku tak percaya
sebab aku sangat yakin Kau benar-benar
Maha Pengampun atas segala dosa yang laut.

Surabaya, 2 Maret 1993

*) Hajjaj bin Yusuf = seroang Gubernur jaman bani 
Umayyah

DOA JAGAL 1000*)
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aku ingin makan banyak hari ini
bukan cuma sepiring nasi dan sepotong
paha ayam
juga segenggam bara + sekepal sekam + sejumut
duri
minumku tak hanya air mineral atau juice apokat
pun sebongkah salju + secawan racun kutenggak
dalam hati
sebab kuingin tubuhku berurat dan
berakar baja
menghunjam di belantara matahari
‘kan kuhela angin dibawah telapak kakiku
angkuh
biar lupakan nadi yang berjalan
menuruni kurva di merah senja
dan biarkan:
di pojok kamar izrail murung
sendirian meniup asap dupa.

Surabaya, 12 Maret 1993

KEPAK DARAH
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pesoalan kita adalah pesoalan maut
yang selalu mengintai dengan pedangnya
siap menikam kita kapan saja
tak peduli apakah kita sedang tertawa.
atau sedang mandi peluh bergumul dengan
nasib yang kerontang

selalu mengintai dari pojokpojok waktu mencair
siap memotong nadi roh kita
kapan saja

Surabaya, Maret 1993

PADA AKHIRNYA
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Duh, Gusti
Mengapa begitu cepat datang hari ini
Menggantikan Ramadlanku yang tekoyak-koyak

Duh, Gusti
Aku tertegun. Aliran darah rasanya berhenti
Kala mendengar takbir betalu-talu
di corong masjid-masjid
Tak kuasa menanggung air mata batinku haru
membawa kantong-kantong puasa
yang kuisi bekal ala kadarnya.
Adakah ku dapatkan rahmatMu
Adakah aku peroleh ampunanMu
Adakah aku temasuk orang yang Kau
Jauhkan dari apiMu

Duh, Gusti
Mengapa begitu cepat datang hari ini? 

Sumenep, Lebaran 1993

JEJAK
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Aku mencintainya karena Engkau
Seperti darah yang bergerak
Memenuhi tiap urat syaraf di tubuhku
Dan membuat hidupku selalu berdetak

Aku mencintainya karena Engkau
Bagai air yang mengalir dari puncak gunung
Mengalir terus tak terhalangi dan tak pernah lesu
Sampai akhinya bemuara di lautMu tenang

Aku mencintainya karena Engkau
Seperti telah kuserahkan hasrat dan jiwaku
                                            dalam genggamanmu

Begitulah ia mengambil hatiku
Yang sampai sekarang tak jua dikembalikan padaku

Tuhan, aku sungguh …

Sumenep, 24 Maret 1993

LAMARAN
:’dik
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Kadangkala ketulusan dan kejujuran
Kalah oleh bujuk rayu dan janji beracun

Surabaya, April 1993

THE EXPERIENCE OF STEP
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I

Waktu lahir aku telanjang - tak tahu apa-apa
Setelah dewasa dan mengenal harum mawarmu
Kau lempar aku hingga tak tahu harus
buat apa

Malam menggigil penuh di ranjang

Pada kediaman benda-benda juga kukabarkan
Bahwa masih kukalungkan hasrat melati
di bentang langit biru.

II

Seperti dalam setiap selesai sujud
Ku setubuhkan jemariku dalam dekapanNya.
Tuhan

Surabaya, 9 April 1993

KEMBANG HASRAT
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Jangan biarkan aku jadi pembunuh
Dari segala kelelahan. Aku sudah muak
Di setiap pelataran rumah yang ku singgahi
Ku benamkan matahari dari segala tawa
Bulan menyayat tangisnya penuh dendam

                                                Aku sudah muak

Memandangi arca wajahku yang
retak-retak namun tak pernah runtuh
Kerna lumut-lumut mengekalkan
luka

Surabaya, Mei 1993

JINGGA
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Sebuah rumah di tikungan jalan
Di balik pagar hitam sepasang remaja bercinta
Dalam gelap
Kelelawar penuh gairah mencumbu rembulan
Bintang-bintang memetikkan caya
Angin menggoyang malam
Dan tawamu –perempuan- sungguh merahkan darah

Cinta
Sudah kita mengerti dan paham
hakikatnya
Angin basah menyapu wajah
                                                 diam-diam
Adam dan Hawa datang bawa catatan

Dik, kalau yang kau pinta cuma nafsu
Akulah lelaki
Jika yang kau pinta cuma setumpuk lakon
seperti dalam cerpen atau roman
Akulah lelaki

Dik, pernahkah kita tanya pada kedalaman nurani
Apa makna kita berpandangan
Apa makna ku remas jemarimu
Apa makna kita berdekapan
Apa makna ku kecup keningmu

Maknanya pahamkanlah
Jika tak ditemu
Maka selebihnya adalah dosa !

Surabaya, Mei 1993

FRAGMEN BULAN HIJAU
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bang bing bong bing bong bang bong

Batu kerikil wajahnya dekil-dekil
Tembok bata bicara terbata-bata
Batu gunung bermuka sayu termenung-menung

Aku terhenyak
Mengambung aromamu mewangi diseluruh
ruang kamar
Bagi penambuhan cinta yang kutanam dalam-dalam
Daun-daun gugurlah. Gugurlah!
Pohon cinta tumbuhlah
(yang tak ingin kurawat dengan pupuk buatan/materi be-
laka)
Gugurlah daun meresap
humus menyubur bunga cinta 
                                                  Mekarlah!
Wijaya kusuma pelambang abadi

Bang bing bang bong bing bang bong

Amboi, sajakku sajak terlampau biasa
Sajakku mantra tak bermakna apa-apa

bing bang bong bang bang bing bong bang
pintaku
Batu kerikil tak lagi kecil-kecil
Tembok bata bebicara tanpa dusta
Batu gungung bermuka sayu harus digulung

MANTRA
(Sepenggal doa yang terlupa, menjelang tidur)
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padamu
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
                                                          padamu

Surabaya, 30 Mei 1993
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adakah yang salah
ketika tibatiba saja tak
kutemui angin bagi pelayaran
udara masih kurasa
angin purba mengingatkan
pada burung yang lukisi langit
biru dengan puisi menggairahkan
kelelawar mengucap darah
bagi kusempurnakan bintang yang kugantung
di pucuk cemara
di laut rumah

kuucap bismillah seribu makna
tangan bergerak
ikuti laju burung terbang
ikuti irama daun cemara
nyanyikan lagu kehidupan

kuucap bismillah seribu makna
aku rumput gemrining 
yang kan jadi beringin
kerna aku pucuk cemara
yang kan menjulang
di belantara matahari

kuucap bismillah seribu makna

Sumenep, 22 Juni 1993

HIJAU
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Sebuah kado mungil
                                   senyum mengembang
bagi lembaga belembaga: Gemini

: Pertanyaan dari bilik ke bilik 
Mengantarkan camar mengejar
Matahari di busur barat
: Angin mengibas embun di rumputan
Kabarkan hujan telah reda, mengundang pelangi?
Sejukkah?

Sebuah kado mungil, katamu: tuliskan
:
(Sajak ini selum selesai)

Sumenep, 26 Juni 1993

SEBUAH KADO DARIMU
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akankah
perang

tak
akan

pernah
berhenti

dulu
sekarang
sampai
kiamat

baiknya kita tidur saja

Sumenep, 28 Juni 1993

LAST EXODUS
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                          ; Ngecup bibirmu
Tuak yang kuminum memabukkan

Melambungkan dunia ke langit
Seratus dua puluh derajat
Lalu kita berdansa di sana

                    Sadar kita tak punya makna

Mendayung perahu masing-masing
Bertemu di persimpangan
Aku bakar api di bibirmu
Kau bakar api di dekapku
Membadai diri sejenak

                      Lanjutkan perjalanan 
                      Dengan gairah (baru?)

Mabuk.
Penuh sadar kita tak pernah inginkan
Sebuah makna

Akupun muntah!

Ngawi, Juli-Agustus 1993
 

KAYUH MIMPI
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Menuruti umur dunia
Tanah tempat berpijak
Semakin tua wajahnya duka
Tangan-tangan serakah merobek-robek
Dengan gemerlap bopeng dan luka

Lihatlah, wajahnya pucat-limbung
Tak berdaya

Anak-anak negeri menjerit, menangis
Kerna bau busuk dan panas udara
Anak-anak negeri tak bisa berbuat apa-apa
Cengkeraman kuasa mengintai segala
Gerak dengan kerling Garuda
Anak-anak negeri rindu cerita
Rimbun kedamaian, rindu pemberontakan
Gairah cerlang matahari

Anak-anak negeri yang merindu
Anak-anak negeri yang berobsesi
Masa depannya entah.

Surabaya, 21 September 1993

NYANYIAN TANAH MER
DEK      A…!
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Matahari berkeringat langkahnya
Gontai ke arah barat
            Malam menyambut bintang adalah
Bumi meringkuk dalam sepi
Getar
Ringkih cengkerik, anyep angin
Suara radio dari kamar sebelah
: tetangga yang sahabat
Atau barangkali diam-diam tengah menikamkan
Luka bagi jantung-siapa tahu!

              Bintang menombaki pusar kepala
Lolong srigala di tengah alas jati
              Malam berjubah beku

Lampu teplok goyang bayangan
Mata menatap hati
……………………………………………

Padami lampu 
Mengikuti semesta
-Tinggal kau sendiri

Ngawi-Surabaya, Juli-September 1993

SIUL MALAM
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Aku mendengarmu
Mengalir dalam cairan segelas tinta
Kuteguk tandas jadi darah dalam puisi
Menjadi gerak dalam kerangka jiwa rasa seni
Adakah gerakku masih menari dalam
benakmu

Aku peluk kau dalam ingatan
Yang membayang hari-hari ketika kau dan aku
mencoba bersetubuh rasa
Dalam peluk kita sapa raga
Kita sapa jiwa, kita sapa rumbut, kita sapa bunga,
kita sapa pohon, kita sapa gedung, jalan, aspal,
rel KA, pelangi, mega, kita sapa langit,
kita sapa burung-burung, kita sapa merpati
kita
Dan kau ragu menyapa Sang Semesta

Dalam peluk kita
Malam melenguh
Kau menikamkan semangat dan luka
Aku tusukkan sumpah bagi jantung
Kita melangkahkan kaki di langit
dimana kata-kata adalah hujan
yang kita tuliskan
Di bahu malaikat

Dalam peluk

SEPUCUK SURAT
BUAT SUFYAN A. SURZA
               (Api dan darah)
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Malam
Segala ingatan
Gerak
Merpati kamu
Merpati kita
Semangat, luka dan sumpah adalah nuansa
Api dan darah

Luruslah ke Semesta
Aku berharap kau!

Surabaya,  5 Oktober 1993
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Dor!
Empat ekor tikus garam terkapar
Tanpa mengerti kenapa tiba-tiba semuanya harus
terjadi

Dor!
Sebutir pelor melesat ke masa lalu
Dengan tanda hitam di dahi
Memanggili tikus-ikus yang jadi korban
-dari apa yang dinamakan- demokrasi

Do! psss..sstt…r
Sebutir pelor tak harus berarti pelor
ia dapat berupa lembaran uang, jalinan birokasi, tipu
muslihat,slogan-slogan kosong
atas nama kesejahteraan bersama dan stabilitas
pembangunan
dan lain-lain bentuk
Dengan sebuah hasil akhir yang sama:
Menyingkirkan para tikus dari lobang kehidupannya

Dor!
Dor. Mungkin diperlukan untuk mengasah kuku dan tar-
ing
si kucing agar selalu nampak
wibawa dan gemilang
dalam menyelesaikan setiap masalah

Dor! Dor!

DI MANA LAGI
(Tragedi Nipah, 25 September 1993)
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Sebutir pelor melesat di depan hidungku
Diam-diam

Sumenep, 27 Oktober 1993
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Ya Allah, Yang Maha Perkasa
Jika liang bumi lebih baik bagi kami
Maka matikanlah kami dengan menggenggam
Kemedekaan dan hak-hak kami
Sebagai manusia yang engkau manusiakan

Namun jika permukaan bumi masih
Lebih baik bagi kami
Maka ridlailah kami meneriakkan kebenaran
Dan hak asasi yang selama ini tergusur
Oleh slogan-slogan kosong keadilan
Dan tunjukilah mereka, pemimpin-pemimpin kami
Pada jalan keadilan dan demokrasi
Yang sebenar-benarnya

Surabaya, 10 November 1993

DOA PENGHABISAN SEORANG YANG 
HAK ASASINYA TERJEPIT DI ANTARA 
KATA-KATA DEMOKRASI YANG 
DIMANIPULASI
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Semua diam
Tinggal angin menyapu seluruh pori-pori
raga yang rapuh
                                                  Malam
Jiwaku gemuruh nyanyikan-Mu
                                                  Rindu

Surabaya, 11 November 1993

SOLITUDE
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Di atas kapan
Perak – Kamal

Sepuntung rokok kubuang
Ke tengah lautan tenang
                              -hilang
Ke mana berenang ?

Angin berhembus
Mengikuti keramaian dunia lepas
hiruk pikuk yang mengganas

        Aku melempar diri ke semesta
                                   (- berlayar kemana ?)
        Selalu menujuMu juga

Sumenep, Desember 1993

SELALU
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Rembulam mengkeret, menyusupi semak-semak
‘tika kuteriakkan: “besok akan kubidik matahari!”

burung-burung yang pulang senja hari selalu bawa
kisah-kisah baru dari perjalanannya
bumi yang gemetar ditudingnya merangkak dalam
putaran usia yang semakin sepuh
keringat yang meleleh menuding-nuding mata
dan telinga dengan kabar-kabar yang semakin
menyempitkan dunia berjejal-jejal susul menyusul
sehingga manusia tak paham apakah itu 
kabar-kabar atau kabar kabur atau kabar kubur
sementara di rumah kita benar-benar terkubur
oleh tv, radio, dan koran seolah-olah lebih hidup
dan dihidupi dengannya
seekor kepinding yang jatuh dari kursi mengeluh:
“sudah jauh kita berjalan darinya”

Surabaya, 21 Desember 1993

LANGGAM PELATARAN RUMAH
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Kepak-kepak camar mengajakku pulang
ada mimpi-mimpi tentang laut
ketika kotaku menyekap aku di sekat-sekat
kehidupan individualistis yang penuh kebisingan
dan polusi (baik itu udara, suara, pikiran, kata-kata)
yang mencemari tidak saja lingkungan tapi juga keban-
yakan
hati dan jiwa manusia yang tinggal di dalamnya
dan Tuhan mereka sembunyikan di balik media-media 
nafsu
materialistis!
o, betapa aku merindu kampung rembulan
mengambungi aroma laut menyusuri bibir pantai pasir 
putih
berhias cemara laut menunggui para nelayan yang datang 
dari
melaut dengan tangan terentang, mata bersinarsinar, se-
nyum
mengembang berseru kepada anak istrinya, “ini oleh-oleh
pemberianNya”
menapaki pematang sawah menikmati aroma padi men-
guning, 
petani yang asyik bercengkerama dengan istrinya sambil 
menikmati
makan siang. Setengah berbisik dia berkata pada istrinya, 
“melalui kita Tuhan memberi makan seluruh penduduk 
negeri.”
sementara anak-anak pengembala penuh riang meniup
seruling menyanyikan sang alam
benar-benar suatu pemandangan romantisme kehidupan 
yang tenang, damai, dan tanpa beban

ZIARAH
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dan ketika senja merambati malam rumah-rumah sepi
kerna orangorang kampung memenuhi langgar dan mas-
jid menyanyikan puji syukur padaNya atas rahmatNya 
yang tak pernah putus dari detik ke detik
dan membayangkan wajah bapakku dengan tangan kek-
arnya
Memandikan aku dengan cahaya matahari
Serta tatapan lembut sejuk ibuku yang danau di jiwaku

Surabaya, 25 Desember 1993
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Anyir darah 
Amis darah 
Laut tubuh dan darah 
 
Asap mesiu mengepul hangat 
Menciumi nyawa melekat 
Tubuh terkoyak mortir 
Melepas roh dari raga yang tak rela 
Banyak tangis 
(ada tawa ?) 
 
Nanah meleleh dari borok-borok dunia 
 
Ya, saudara-saudara ! 
Dengan asyiknya tiap hari kita catat : 
 
Anyir darah 
Bau perang 
Laut tubuh dan darah 
Bau perang 
Asap mesiu – mortir – rudal 
Bau perang 
Bau perang 
Bau perang 
Bau............ 

SEBUAH CATATAN DARI KANTOR PBB 
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jadikan lapar sebagai doa
sebab bagi penyair lapar adalah rahmat
luar biasa

jika ada penyair kenyang maka suaranya
akan jadi merdu bagai penyanyi dangdut
disco
suaranya bakal mudah dipesan untuk
kepentingan tertentu

jika akan penyair kenyang maka ia akan
buta
meraba-raba mencari bagaimana rupa
harimau
lalu berkoar dengan bangga “inilah aku,
the new hero pendobrak kemapanan”

jika ada penyair merasa tak lapar
sungguh ia berada pada kemiskinan
kultural
yang nyata. meringkuk dalam penjara
keakuannya dan sombong sambil menghisap
kepuasan personal semu dan mematikan

jadikan lapar sebagai doa
sebab bagi penyair lapar adalah karunia luar biasa

dengan lapar penyair mengasah hatinya dengan
cinta. mata dan akalnya akan jernih memandang
setiap persoalan

PENYAIR DAN DOA
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dalam keadaan lapar nurani penyair semakin peka dan 
tajam
jemari lidahnya akan mengalirkan
kata-kata yang segar bagai air pegunungan
sambil terus bertanya akan kedalaman
lautNya
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yang membawaku pulang
dari segala keruwetan hidup di kota

pelabuhan pun agak jauh di belakang
setelah hampir ½ jam terapung di laut
tampak pepohonan berlarian
dalam kecepatan cukup tinggi

di suatu tempat bis melambat dan
seseorang naik
membawa kota sumbangan
pembangunan masjid
sebagian penumpang merogoh uang receh
si pemuda turun setelah berterima kasih,
mendoakan selamat
ditambah janji pahala dan sorga dari
Tuhan

Allah, tiba-tiba rasa syahdu menyelinap suasana
kunikmati  rahmanmu di ruangan sempit ini
dan membuatku terjaga dari alpa
(diam-diam aku bersyukur sambil tersipu)

beberapa orang terkantuk-kantuk dan mulai tidur
ada yang sambil menganga
(membikin  hasrat untuk ngantuk habis begitu saja)
dan arah jadi teka-teki yang tak penting dipikirkan
tiba-tiba bis melambat lagi dan naik seorang anak
menyodorkan amal kotak pembangunan masjid 
orang-orang setengah nagntuk mengorek saku

DALAM BIS SURABAYA – SUMENEP
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barangkali masih ada receh tersisa, lantas
si anak turun dengan doa selamat, janji pahala,
dan sorga dari Tuhan
Allah, gemetar diriku saksikan RahimMu
yang melubar tak terbalaskan perilaku
maklukmu

Allah, gemetar aku menyorongkan
tanganku 
tertunduk muka dan hatiku menangis
tak tahu apakah haru atau tersipu
kunci ke sorga alangkah murahnya
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Bahwa mereka itu ada
:masuklah para penguasa penindas
masuklah kaum lemah yang membiarkan
dirinya tertindas
semua ke dalam api jahannam

Bahwa sorga itu ada
: masuklah aku ke dalam Taman Eden

HIPOTESIS ORANG MERDEKA
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bagai pesawat yang menjemput
kita sesuai jadwal penerbangan
bagai detak jam mengitari angka-angka
mestikan kita mencemaskan tanah yang membaui
sepanjang hari sebenarnya
dan bunga kamboja dapat tiap saat  menawarkan
nisan bertuliskan album segala yang telah lewat

kematian adalah pintu gerbang yang akan 
mengantarkan kita pada hidup yang lain
adalah kepastian penempuhan  perjalanan abadi
dari sebuah perjalanan fana
kenapa mesti ragu berkaca pada tanah
tempat kita dapat bertanya catatan apa
pernah kita pahat dalam hidup
tempat kita dapat saksikan wajah kita
tak berdarah terbujur kaku, dingin dan
gelap 
sendiri

KEMATIAN
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Bergegas pula kereta
menjemput stasiun
Bergegas pula waktu
mencerabuti umur
Bergegas pula tanah
menguruk kubur

Suara siapa yang memanggil?

MENDEKATI AJAL
(Kado Ulang Tahun)
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Pagi yang berkabut
Mengucupi pucuk-pucuk pepohonan
O hidup, hari ini kubentang
Lagi selembar kalender kosong
Tempat kita menanyakan ke mana
Angin membawa kepak kecil burung pipit
Segala kokok ayam pecahkan keangkuhan
Malam maka berbondong-bondong
manusia
Mencari gerak matahari
Mencumbui hidup yang selalu baru

HIDUP SELALU BARU



84 | EN HIDAYAT

tangkap aku
atmosfir buana tak terjangkau
rasakan sajalah
keriangan seorang bocah hidup tanpa
beban
biarpun sekelilingnya perang penuh
tanah kota yang terbakar nafsu dan ambisi
aku tak terkapar
tangkaplah aku
laut yang tak terukur dalammu
aku pun tak perlu risau ukur dalammu
hidup sajalah!

HIDUP SAJALAH



FRAGMEN BULAN HIJAU | 85

belum tibakah waktu untuk melihat
apa yang tersembunyi di bilik nurani
dan meninggalkan segala penglihatan
dilahir, kenisbian maya yang seringkali 
membelokkan kemurnian pada kegelapan

jagalah, dan biarkan matahari terus
bersinar
meruapkan rasa hangat di hati jiwa

o hidup, teruslah mengalir sebagaimana
Zat Maha Agung meniupkan Roh Cinta
dalam kalbu dan mekarlah aneka bunga
menebarkan aroma firdaus
mengajak kita bernyanyi-nyanyi

SKETSA PERJANJIAN
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setangkai doa kurangkai dari bunga-bunga
kemurnian kupetik dari langit semesta
wanginya buat kau

alamlah yang kemudian mengajarkan 
akan hidup untuk mengalir tegar
melintasi
sungai-sungai peradaban yang panjang
dan berliku dengan kesederhanaan cinta
nan lempang sampai kemudian semuanya
bermuara pada laut kedewasaan dan 
mekarlah
bunga-bunga di taman hati menyungkupi
semesta
wanginya buat tuhan

DOA PEREMPUAN
Buat QA
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TESTIMONI
Siapa dan Bagaimana En Hidayat
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En Hidayat, 
Sedikit Bicara, Tapi Kerap Bercanda
Syaf Anton Wr, 

Nurul Hidayat, atau En Hidayat, adalah sosok yang 
pernah saya kenal sekitar tahun 90-an, setamat kuliah 
di IAIN (UIN) Sunal Ampel Surabaya. Saya diberitahu 
oleh orang tuanya, Bapak Gaffar agar putranya diajak 
bergabung di Forum Bias. Tentu saja hal ini kami sambut 
dengan suka cita.

Dan saat itu pula, En Hidayat kerap nongkong di 
markas Forum Bias, yang kebetulan juga sebagai tempat 
tinggal saya. Hampir tiap malam ia selalu muncul dengan 
berbagai wacana yang ia lemparkan. Ini kerap berlangsung 
sampai tengah malam. Sekilas saya membaca sikap 
Nurul (demikian saya panggil) tidak  ada yang menonjol 
dan biasa-biasa saja. Sedikit bicara, namun kerap sering 
bercanda.

Seperti teman-teman yang lain yang juga sering 
nongkrong di rumah, ia kami (saya dan istri) anggap 
sebagai saudara, bahkan hal-hal yang menyangkut 
suguhan kopi dan yang lain, ia (mereka) kerap membuat 
sendiri di dapur.

Persaudaraan kami terbangun sedemikian kental 
dan menjadi bagian sangat menarik, dan kami  memberi 
keleluasaan tanpa jadwal waktu “singgah”, pada saat pagi 
hari (waktu libur), siang atau malam menjadi waktu yang 
terus berlangsung dalam diskusi seni, canda  ria maupun 
sekedar menikmati ruang waktu yang ada.

Perlu diketahui, para seniman dan peminat seni di 
Sumenep, baik di kota maupun pelosok kecamatan kerap 
nimbrung bersama ketika acara diskusi malam sabtuan, 
termasuk para santri pesanten Al-Amien dan Annuqayah. 
Mereka kerap bermalam dan pada saat subuh kembali ke 
pondok masing-masing. Dan sebagian yang menulis puisi 
maupun cerpen kerap menyodorkan kumpulan tulisannya 
pada saya, entah sekedar ditunjukkan dan  atau meminta 
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agar diterbitkan oleh Forum Bias dalam bentuk buku. 
Termasuk diantaranya En Hidayat.

En Hidayat sempat menyerahkan ketikan satu 
bendel puisi setebal 85 halaman, terdiri dua kumpulan 
puisi  (ia menyebut kumpulan ucap) berjudul “Jerit” dan 
“Kembara”, ditulis tahun 1991, 1992 dan 1993. 

Pada saat itu memang saya memang berkeinginan 
menerbutkan dalam bentuk buku, namun seiring 
berjalannya waktu, keinginan itu tidak sampai dilakukan. 
Namun sekitar dua bulan sebelum ia wafat, saya sempat 
menawarkan kembali agar kumpulan puisi yang ada di 
saya agar diterbitkan, namun justru jawaban ringan ia 
lontarkan pada saya; “hem hem hem”. Artinya ia tidak 
ingin membukukannya.

Dan dari puisi-puisi itulah pada akhirnya Lesbumi 
bersedia menerbitkannya sebagaimana anda baca 
sekarang ini.

Penyair, penulis
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Mengenal dan Mengenang En Hidayat

Hidayat Raharja,

Seorang yang kritis, sabar, dan ulet serta penuh 
tanggung jawab.  Kesan yang sangat lekat dalam ingatan. 
Dalam diskusi ia sangat tenang namun ketika mengajukan 
pendapat akan membuat pendengar terkesima. Jeli dan 
detal dalam melihat dan menyikapi persoalan.

 Puisi-puisinya  sangat menarik meskjipun terlihat 
sederhana, namun sebanrnya menyimpan ketidak 
sederhanaan.  Gambaran tentang keberadaannya yang 
sederhana dan terbuka dalam berbagai hal. Ia sangat 
dekat dan mudah akrab dengan lawan bicaranya. Sesekali 
gurauannya terlontar mewarbnai perbincangan.

Namun , ia sangat serius ketika membicarakan 
persoalan masyarakat dan kebangsaan. Meski usianya 
masih muda (saat itu) tapi sikap kritis dan analisisnya 
sangat tajam. Masih lekat dalam kenangan di awal-awal 
reformasi yang penuh  kegaduhan. Kami berdiskusi dan 
memprediksi  siap yang akan muncul sebagai presiden. 
Ia dengan lantang mengatakan ;” Gus Dur Presiden yang 
paling cocok dalam kondisi bangsa yang seperti i9n.”   
Benar, tak lama berikutnya Gus Dur (K.H. Abdiurrahman 
Wachid) terplih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-
4.

Ia begitu gigih bahwa sastra (berbahasa) madura 
akan terus tumbuh dan berkembang di saat yang lain 
bahkan generasi  tua meresahkan akan kelanjutan sastra 
(berbahasa) Madura. Pendapat ini terbukti bahwa saat ini 
perkembangan sastra (berbahasa)Madura tumbuh subur 
dengan terbitnya beberapa buku karya sastra berbahasa 
Madura baik berbentuk puisi atau pun cerpen.

Guru Biologi Penyuka Puisi
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En Hidayat,
Aliran Air yang Tenang dan Jernih
Ilung S. Enha

Tak ada tempat indekos mahasiswa di era 90-an 
yang aku kunjungi sesering kosnya En Hidayat. Saban 
minggu satu-dua kali aku bertandang ke sana. Tak banyak 
yang tahu, di kamar itulah diam-diam dia berproses 
mengasah kreativitas kepuisiannya. Tak seperti “seniman-
mahasiswa” yang lain, dia tak banyak menunjukkan karya-
karyanya pada sembarang teman.

Ketika beberapa gelintir teman mahasiswanya pulang 
ke kosnya masing-masing, tinggallah kami berdua. Tak 
jarang diulurkannya dua-tiga lembar kertas kepadaku – 
dan isinya: Puisi! Lalu kamipun tenggelam dalam obrolan 
sastrawi hingga larut malam yang nglangut.

Obrolan itu begitu gayeng diantara celah-celah tawa-
canda kami yang khas. Terutama saat ingat esok pagi dia 
tak ada jam kuliah di Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 
Surabaya. Hari tiba-tiba mengulur panjang, sehingga kami 
hanyut dalam “diskusi” hingga baru tersadar menjelang 
suara tarhim mengumandang dari Langgar yang tak jauh 
dari tempat kos.

“Proses kreativitas diam-diam” semacam ini, tak 
banyak kujumpai pada sesama rekan mahasiswanya di 
kampus. Sebab diam-diam dia begitu intens mengasah 
kreasi kepuitikannya. Diam-diam dia begitu getol 
menggali rasa kesusastraannya. Diam-diam dia begitu 
ajeg mengolah inspirasi di kanvas jiwanya. Dan diam-
diam pula – ini yang waktu itu tak banyak yang tahu – 
dia begitu serius mengunyah “rasa” jiwa; meniti nilai-nilai 
dengan detil pada denting nurani.

Jika dari sebuah jembatan kecil di atas sungai kau 
pandangi air di bawahnya yang mengalir tenang dan 
jernih, itulah arus jiwa En Hidayat. Sekilas air yang kita 
pandang itu, adalah air yang sama. Namun sesungguhnya, 
dalam waktu sekejap air itu telah mengalir jauh meriak-
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gelombang menuju tapal batas sungai; muara lautan jiwa!
Bagai aliran air yang tenang dan jernih, En Hidayat 

menguliti nilai-nilai dan memamah falsafah hidup secara 
diam-diam. Maka tak banyak yang tahu, bahwa dirinya 
tak pernah diam. Sebab dalam diamnya, sungguh dia 
tak pernah diam. Dalam diam dia paling sering bicara di 
kedalaman diri. Dalam diam dia terus mengasah kreasi, 
inspirasi, dan nilai-nilai. Dalam diam dia terus saja bicara; 
kepada Tuhan, kepada alam raya, kepada degup sunyi 
kemanusiaan.

Satu hal yang patut kita berguru padanya; ialah tentang 
kesahajaan. Sebab hanya keluasam hati dan juga wawasan 
hidup yang mumpuni, orang dibikin jadi mengerti. Dan 
hanya jiwa yang memiliki pesona kehambaan padaNya, 
yang akan lebih bisa memahami makna. Dengan luas hati 
dan pesona jiwa En Hidayat menjadi diri yang bersahaja.

Ada hal yang kerapkali mengiang di ruang “perih” 
jiwa; bahwa dalam hidup orang telah diberiNya peran 
sesuai takaran. Bagi siapa yang sanggup menerima 
ketentuan dan menjalaninya dengan penuh kesanggupan, 
maka baginya telah jadi “pemenang”. Pun jua padamu En 
Hidayat sahabat langitku, cuma satu kalimat pendek buat 
mengenang; senantiasa doaku menghantarmu menuju 
sampaiNya! 

Penulis, tiggal di Sidoarjo
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En Hidayat,
Suka Bercanda, Bila Serius Bikin Meriang
M. Faizi

Saya tidak punya banyak cerita tentang almarhum 
Nurul Hidayat (En Hidayat). Ikatan kepenyairan tidak 
juga, ikatan ke-NU-an tidak juga, ikatan kefamilian tidak 
juga. Yang sama dari kami berdua mungkin adalah sama-
sama penggemar kaldu. 

Perkenalan saya dengan beliau sudah lama, tapi 
semakin dekat manakala kami sering bertemu di 
warungnya Haji Towil, kedai yang ada di pintu masuk 
kantor PCNU Sumenep itu. Kami biasanya menunggu 
kawan-kawan yang lain datang di sana, menunggu Pak 
Nurhadi, Bang Rusliy KM, Kiai Dardiri, dan yang lainnya. 
Setelah itu, setelah semua berkumpul, barulah kami rapat 
Jurnal Edukasi, jurnal pendidikan yang dikelola NU 
Sumenep dengan dana hibah. 

Pertemuan rutin itu terjadi di tahun 2004, di masa-
masa akhir periode kebupatian Kiai Moh. Ramdlan Siradj 
yang pertama. Kadang tiap bulan, kadang sebulan sampai 
dua kali kami bertemu. Kami membahas perkembangan 
tulisan-tulisan yang masuk atau ketersebaran jurnal di 
sekolah-sekolah (karena jurnal ini dibagikan secara cuma-
cuma) atau juga sulitnya mencari penulis artikel jurnal 
(karena salah satu syaratnya harus bisa nulis panjang (dan 
tentunya mendalam), sekitar 15 halaman lebih per judul. 

Pertemuan demi pertemuan itu berlangsung kurang 
lebih selama 5 tahun. Dan setelah penerbitan jurnal 
terhenti karena plot dana hibah untuk jurnal tidak ada 
lagi, mulailah saya jarang bertemu dengan beliau. Paling-
paling, saya bertemu dalam waktu yang serbasingkat, 
misalnya pada acara tertentu atau di saat beliau singgah 
ke rumah saya saat beliau bertugas ke Guluk-Guluk, atau 
melintas di Guluk-Guluk, atau mampir sepulang dari 
kediaman dari rumah ketua PCNU (Bapak Panji Taufiq) 
yang tidak jauh dari tempat saya. 

Kesan yang saya ketahui, beliau itu suka bercanda. 
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Bahkan, candaan beliau—bagi sebagian orang yang sangat 
serius dalam menghadapi problematika hidup dan urusan 
politik—kadang bisa bikin meriang. Kalau beliau bicara 
di forum resmi pun, pasti selalu ada kelakarnya, bahkan 
terkadang tidak serius di saat membahas hal yang sangat 
ruwet dan serius. Kalau tidak biasa dengan candaan, 
seseorang bisa patah arang kalau berhadapan dengan 
beliau. Candaannya tingkat dewa, sih. Begitulah yang saya 
tahu dari beliaunya. 

Belakangan ini, dari salah seseorang yang dekat 
dengan beliau, saya tahu, ada yang beliau simpan sendiri, 
yakni rasa sakitnya, terutama di masa-masa akhir 
hayatnya. Dia tidak ingin merepotkan orang lain, khas 
prinsip dia seperti dulu. Bisa jadi, rasa sakit (terhadap hal 
lain) mungkin sudah beliau rasakan sejak lama, tapi dia 
berhasil menutupinya dengan candaan-candaan itu. Dan 
orang-orang baru tahu setelah beliau pergi. 

Kalau dihitung, sekitar empat kali saya berkunjung 
ke rumah beliau, baik di rumah sendiri maupun di rumah 
istrinya. Jumlah itu sama dengan kunjungan beliau ke 
tempat saya. Jadi, laga tandang dan laga kandang sudah 
sama. Sayangnya, kunjungan terakhir saya tidak berjumpa 
dengan beliau, melainkan hanya bersalaman dengan 
ayahnya, putranya, iparnya, dan juga dengan saudara 
dan kerabat serta tetangga-tetangganya. Hari itu adalah 
hari Rabu, malam Kamis, 28 Agustus 2019. Saya datang 
bertamu dengan banyak tamu yang lain untuk acara 
tahlilan malam ketiga kewafatan beliau yang dipimpin 
oleh bapak Bupati Sumenep, Kiai Abuya Busyro Karim. 
Alfatihah untuk beliau.

Penyair, salah satu pengasuh Ponpes Annuqayah
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En Hidayat,
Sang Kiai yang Berpuisi
Akhmad Nurhadi Moekri

Saya mengenal En Hidayat sejak ia jadi murid SMP 
Negeri 1 Sumenep, tepatnya sejak  menjadi murid saya.  
Setamat SMP saya tidak mendengar lagi beritanya. Baru 
beberapa tahun kemudian saya bertemu lagi di markas  
Forum Bias, tepatnya kediaman mas Syaf Anton Wr. 
Ia bercerita beberapa kali menyutradarai beberapa 
pementasan teater di kampusnya,  IAIN (kini: UIN) Sunan 
Ampel Surabaya. 

Hubungan persahabatan kami semakin didekatkan 
oleh kegiatan yang sama: Profesi, organisasi.  dan  seni. En 
Hidayat adalah seorang Pengawas Sekolah (setelah lama 
menjadi guru Agama Islam), Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama, dan penyair.

Saya mencatat, bahwa  beberapa puisinya dimuat 
dalam antologi bersama. Ia juga  pernah menghasilkan 
puisi dalam bahasa Madura. Selain aktif di  bidang 
kepenyairan ia pernah aktif mengelola beberapa buletin,  
sebelum pada akhirnya terhenti penerbitannya. 

Sebagai paragraf akhir saya ingin menceritakan 
pengalaman saat menghadiri undangan pelantikan 
pengurus Musyawarah Wakil Cabang (MWC) bersama 
En Hidayat. Saat itu acara segera akan dimulai, tetapi 
pengurus cabang belum ada yang hadir, kecuali kami 
berdua. Panitia penyelenggara berbisik-bisik  kepada 
En Hidayat.  Kemudian kata En Hidatat kepada saya: 
"Sebentar lagi kita jadi kiai! Kita yang  melantik pengurus 
MWC, kalau para kiai Syuriah tidak ada yang bisa hadir!".

Tentu saja bagi kami  merupaksn tugas yang 
menggelisahkan. Untunglah beberapa saat kemudian 
rawuh beberapa masyayih di antara yang saya kenal Pak 
Kyai Ramdlan. Saya merasa lega. En Hidayat merasa lega. 
Untung tidak jadi kiai.

Sejatinya Mas Nurul (panggilan akrab  kami sekeluarga: 
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Saya, istri dan anak-anak kepada En Hidayat) adalah kyai 
berdarah kyai di lingkungan kyai. 

Mas Nurul! Tidak saya sangka engkau mendahului 
saya.

Penyair, praktisi pendidikan
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En Hidayat
Sebagai "Pemikir" dan "Pemecah Masalah”
A.Dardiri Zubairi

Suatu hari saya pernah curhat sama pak Nurul Hidayat 
soal kekhawatiran saya selalu ingat mati. Sambil ngeledek  
pak nurul bilang, "biasanya orang yang khawatir mau mati 
berarti belum akan mati". Saya senyum mendengar petuah 
pak nurul. 

Petuah di atas muncul lagi dalam benak saya ketika 
mendengar pak nurul meninggal.  Pada hal 24 jam 
sebelumnya saya masih berbincang dengan beliau, dalam 
kondisi yang baik-baik saja. Sehat. Merokok seperti 
biasanya. Meski kaget, saya makin meyakini begitu 
tipisnya hidup-mati. 

Seakan menjalani dawuhnya di atas, berarti pak 
nurul mungkin tidak hawatir menghadapi maut. Karena 
ia toh akan datang juga. Yang beliau lakukan adalah 
mempersiapkan diri menemuinya. Hidupnya yang lurus, 
sederhana, jujur, peduli, serta menghibahkan hidupnya 
untuk organisasi yang dia cintai, NU, adalah sederet bukti 
persiapan beliau untuk menjemput kematian. Beliau niati 
itu karena Allah, untuk bekal di akhirat. 

Saya mengenal pak nurul tahun 2.000 ketika saya 
ditunjuk oleh PCNU Sumenep sebagai ketua PC Lakpesdam 
NU. Waktu itu pak Nurul menjabat wakil  bendahara. 
Kemudian beliau ditetapkan sebagai bendahara ketika 
H Darsono selaku Bendahara meninggal dunia. PCNU 
Sumenep ketika itu dipimpin oleh KH. Ilyasi Siradj, kiai 
yang selalu mensupport anak-anak muda menggeluti 
dunia pemikiran. 

Dalam periode 2005-2010, di era kepemimpinan 
KH Abdullah Cholil pak Nurul tidak masuk dalam 
kepengurusan. Sementara saya tetap dipercaya sebagai 
ketua PC Lakpesdam NU. Meski demikian, pertemanan 
saya tetap terjalin karena beliau seringkali menghadiri 
kegiatan diskusi, seminar, maupun halaqah yang diadakan 
PC lakpesdam NU. 
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Di era kepemipinan H. A. Pandji Taufik (periode 
2010-2015 dan 2015-2020) pak Nurul kembali masuk 
dalam kepengurusan PCNU. Periode 2010-2015 menjadi 
Bendahara. Periode 2015-2020 menjabat wakil ketua. 
Dalam dua periode kepemimpinan Pak Pandji kebetulan 
saya diamanahi sebagai wakil ketua. Makin dekatlah 
hubungan kami berdua. 

Melalui ketenangannya pak Nurul di NU memainkan 
peran sebagai seorang "pemikir" dan "pemecah masalah". 
Dalam pembicaraan apapun dalam pengambilan 
keputusan, kecil apalagi besar, hampir selalu melibatkan 
pak Nurul. Rumahnya terbuka bagi aktivis nu, terutama 
kaum muda, untuk mendiskusikan masalah-masalah ke-
NU-an atau sekedar ngobrol sambil ngopi bersama. 

Perjumpaaan terakhir yang demikian lama dengan 
beliau  dan membathin bagi saya terjadi di rumah 
saya sendiri. Beliau datang habis maghrib dan pulang 
jam 23.00. Tahu penyuka kopi, saya sendiri langsung 
meraciknya buat beliau. Agak malam saya buatkan kopi 
lagi, karena pembicaraannya demikian serius menyangkut 
NU di Madura, termasuk isu kelompok formalis dan isu 
agraria yang wajib direspon NU. 

Di tengah kepulan asap rokok, kentalnya kopi, 
keseriusan dan kejenakaan (termasuk menertawai kami  
sendiri), kami asyik ngobrol lebih kurang 4 jam. Sehabis itu 
kami tetap bertemu, terutama ketika PCNU mengadakan 
rapat, atau sekedar ngobrol lepas sambil saling ledek. Tapi 
yang paling membekas pertemuan di rumah saya karna 
di samping membincang isu berat juga beliau menasehati 
saya. 

Kepulangannya sangat mengagetkan. Di samping 
mendadak, beliau sebenarnya masih punya harapan besar 
buat NU. Tapi bagi beliau kepergiannya bukan dadakan. 

Karena bukan suatu kebetulan, ternyata persiapan 
menemui maut terungkap juga dalam karya puisinya yang  
bertajuk maut. Jauh, sejak dulu. 

Selamat jalan sahabat.
Penulis, aktivis PC NU
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En Hidayat,
Yang Selalu Menjelma Puisi dalam 
Kegilaanku
Ibnu Hajar

Aku sahabatmu yang juga engkau anggap sebagai 
saudaramu akan selalu mengingatmu, sebisa yang aku 
mampu, betapa hadirmu saat dulu kita bertemu adalah 
kekuatan semesta, bagiku, bersama kita menapaki jalan 
kehidupan, penuh kecintaan dan kerinduan serta canda 
yang pelangi.

Kami semua yakin bahwa akhir dari sebuah 
perjalananmu adalah bahagia, kami coba mengais bahagia 
itu pada serpihan yang telah tercecer sepanjang jalan 
cintamu dengan "kenakalanmu" pada semesta doa

Engkau sering menyebutku "sè nakal Chairil" dan 
aku sebut engkau "sè meller". Bahkan, kadang kita suntuk 
dengan celoteh tentang sastra, politik dan pahit kopi serta 
dengus asap rokok di antara gemulai dan seronoknya 
musik picisan kekinian.

Aku tak mengkhayalkan pagi bertabur pelangi, hanya 
embun lembut di bibirmu yang selalu basah dengan igauan 
markonamu buatku’.

Nurul.. 
Teriakan kita ini tak boleh berhenti, walau kita telah 
beda dunia; sungguh, kadang sangat menyiksa diri, 
walau harus kususuri jalanan sunyi. Hanya satu 
kuharap, engkau tetap mengisi hari-hari berganti.
Mari, tuangkan kopi sekali lagi
Agar aku dapat memastikan
Manis itu dari gula atau senyummu
Dan pahit itu dari kopi atau jauhmu
Akan kucatat takaran yang sama
Agar dapat kuracik sendiri ketika tak bersamamu dan 
rindu
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Saat itu aku ingin duduk manis di ruang waktu di awal 
malam.
Tiba-tiba ada bulan jatuh mengabarkan kepergianmu 
yang tiba-tiba suaraku bungkam dan jiwaku beku 
serasa terlempar pada kubangan air mata. Aku 
jadi ingat saat kita saling tatap di "Forum Bias" dan 
menyanyi bersama dengan suara yg sama-sama 
sumbang di altar gerombolan manusia "GHOT". kini 
telah menjadi majas paling romantis sepanjang yang 
pernah tertulis.
Sebab, tak mungkin mengulang waktu pada tawa dan 
air mata, Allah, matangkan hati kami.
Terlelaplah dalam tidur panjangmu dengan lembut, 
rasa; yang telah membebaskan tubuhmu dari 
kesedihan. 
Nanti, setelah kata doa melengkapi selimutmu, 
suaramu, suaraku akan berbaring di jantung waktu.
Kini, aku sendirian memandang dunia yang kesepian. 
Dan cahaya matahari pagi tiada mampu lagi mengawali 
harapan, sebab menjelma lambaian tangan penuh 
dzikir melepas pergimu.
Aku yakin dunia bercerita tentang hati kita di kejauhan, 
dari jarak yang memisahkan bulan dan mentari.
Tentang  angin bersama pesan, untuk hari penuh 
lamunan.
Menyusuri jalan panjang bersama rindu yang sudah 
mengkristal.
Nurul... 
Setiap kali merindukanmu, aku seperti bisa memahami 
kenapa daun tak pernah menjerit ketika angin 
menjatuhkannya:
"sebab sebaik-baik cinta adalah kerelaan menerima 
segalanya."
Izinkanlah aku tetap memuisikanmu dalam setiap 
lembaran jiwa
Walaupun aku tahu, 
Kau telah siap menghantarkan jasad rinduku pada 
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keranda duka
Desis angin yang menembus sela jendela kamarku
Desis yang seakan memberi isyarat 
Isyarat akan dingin yang rindu hangat
Isyarat kebersamaan yang kini terpecah
Bukan karna kebencian
Namun karna waku
Tapi itu indah karna sebuah takdir

Penyair
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En Hidayat,
Lebih Panjang Daripada Biodata
Mahwi Air Tawar

En Hidayat sedikit dari sekian banyak penyair dari 
Madura, menurut amatan saya termasuk sosok yang “tidak 
menampakkan diri” dalam percaturan sastra di Madura. 
Ia sangat jarang menulis panjang biodatanya sendiri. Ia 
selalu bilang, karya jauh lebih penting daripada biodata 
itu sendiri. 

Ia pernah menyatakan; “banyak penyair lebih sibuk 
menuliskan tentang dirinya sampai akhirnya lupa bahwa, 
seharusnya apa yang ditulis tidak menghabiskan waktunya 
dengan menulis biodata diri, tapi menulis puisi”. 

Dan saya setuju. Suatu hari saya bertanya, apakah 
puisi-puisi mas En Hidayat sendiri lebih panjang daripada 
biodatanya? Ia menjawab, saya tidak tahu, jangankan 
menulis biodata bahkan menulis puisi saya sudah jarang, 
jawabnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

Itulah En Hidayat yang saya kenal, dengan cara 
berfikirnya yang kreatif, rendah hati, dan tidak mau 
menampak dirinya sebagai “siapa”, namun kerap 
pemikiran-pemikirannya diluar dugaan lawan bicaranya.

Sastrawan, kini bermukim di Tangerang
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En Hidayat,
Pribadi yang  Tekun, Santun dan Enjoy
Nanang Pangayoman

Nurul Hidayat, En Hidayat, Pak Nurul, Gus Oyong 
merupakan pribadi yang memiliki misteri. Dua tahun 
bersama-sama mengabdi di kepengawasan masih 
sulit menemukan profilnya dibanding dengan teman-
teman lainnya. Namun kemauan dan kegigihan dalam 
menjalankan tugas sangat menginspirasi  teman-teman 
dan sahabat-sahabatnya. sedikit bicara , banyak bekerja. 
Tidak banyak yang dia lakukan, namun kontribusi 
pemikiran sangat memberikan makna akan tugas yang 
diemban

Gus Oyong, demikian panggilan akrabnya, merupakan 
pribadi yang menampilkan sosok tekun, santun dan enjoy 
dalam menghadapi persoalan-persoalan kedinasan dan 
selalu memberikan solusi-solusi di luar dugaan. Pribadi 
yang kalem dan tidak grusa-grusu dalam bertindak, 
sehingga mampu menarik teman, sahabat dan koleganya 
tetap menaruh hormat.

Pribadi seorang ayah yang menjadi teladan dan 
panutan keluarga, pribadi yang mampu menampilkan 
diri sebagai orang tua, juga sebagai teman, atau sebagai 
sahabat, sehingga menjadi figur yang sangat disayangi 
oleh keluarganya. 

Ibaratnya, kalau sudah tiada baru terasa. Ini yang 
kita rasakan terhadap komentar-komentarnya yang 
mengelitik, tausiyah-tausiyah yang murni dan tegas, 
teguran-teguran yang membuat sadar dan senyumnya 
yang sederhana namun penuh arti, tidak lagi kita rasakan 
dalam debat, rapat mau pun guyonan sehari-hari.

Selamat jalan sahabat, selamat jalan teman, walau 
sepenggal hari sangat berarti untuk kita semua.

Koordinator Pengawas Sekolah SMP
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En Hidayat,
Sosok Yang Khoriqul ‘Adah
Hadariadi, NsA

Saya mengenal Nurul Hidayat atau En Hidayat sekitar 
tahun 1993, saat itu dia sebagai pengurus Lembaga Seni 
Budaya Muslim (LSB, sekarang Lesbumi) Nahdlatul 
Ulama Cabang Sumenep. 

En Hidayat, sosok yang tidak suka pamer, tidak banyak 
bicara, kadang hanya senyum ketika ngobrol bareng, 
cukup bijak dalam mengabil keputusan dalam setiap 
situasi. Cara pandangnya dalam melihat sesuatu sangat 
toleran. Cara bertutur sangat santun, tidak pemarah dan 
berwawasan luas. Sikapnya yang pendiam, mencerminkan 
sikap ketawadu’an, rendah hati. Mudah bergaul dengan 
setiap orang benar-benar terlihat ada pada sikap-sikapnya.

Secara pribadi, saya melihat sosok sahabat En Hidayat 
di tengah kesibukannya sebagai seorang guru ngajar di 
sekolah SMP (sekarang pengawas pendidikan sekolah 
SMP), beliau selalu aktif dan tidak kenal lelah serta tidak 
menyerah untuk tetap mengabdi pada Agama, Negara dan 
Bangsa melalui ormas Nahdlatul Ulama. 

Menurut saya, ia mempunyai sebagaimana disebut 
dalam budaya santri istilah “Khoriqul ‘Adah”. Yakni istilah 
yang biasanya berkenaan dengan sikap hidup seorang 
santri yang tawadu’, santun, bermoral, meski terkadang 
kelihatan lamban dalam bersikap mengambil suatu 
keputusan.

Kegemarannya selain banyak membaca buku, menulis 
arikel dan puisi, di akun medsosnya kerap melempar 
“status” unik dan lucu. Ia juga kerap ngopi bareng dengan 
beliau, karena ngopi bareng menjadi momen tepat untuk 
bisa menikmati perbincangan dengan santai. 

Sebagaimana diketahui, orang berperilaku Khoriqul 
‘Adah, ia selalu bersikap apa adanya, dan tidak dibuat-
buat, ia mengalir dari dalam diri. Maka tak heran bila ia 
disegani oleh teman-temannya, khususnya di tubuh NU 
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sendiri. 
Untuk itu saya merasa kehilangan dan hampir tidak 

percaya bahwa sahabat Nurul Hidayat telah tiada, pergi 
mendahului kita. Tapi memang takdir tak bisa diterka, 
kepergiannya yang tiba-tiba tentu membuat kita berduka 
dan merasa kehilangan, tapi manusia tak dapat menolak 
bahwa takdir kematian adalah sebuah kepastian hidup 
manusia menuju kehidupan baru di akhirat. Saya hanya 
bisa berdo’a, semoga amal baik yang beliau lakukan 
semasa hidupnya akan menjadi bekal dan jalan mudah 
menuju rumah baru begitu indah di tanah surga. Amin.  

Selamat jalan temanku, aku akan merindukanmu, 
mengingat senyum tawa dan candamu, di setiap kelam 
waktu saat geisah mengurungku. 
 
Teman seperjuangan almarhum


