
 

 

Aming Aminoedhin 

 

Pulang 
 

mimpi pulang terkadang panjang dan  

mengiang-ngiang. tapi ada satu aral  

menghadang tanpa rupa, jadi kendala.  

lebaran telah berlalu, tapi kakiku  

terasa kaku melangkah pulang. ada aral  

tak jelas rupa, tapi ternyata ada.  

 

berbekal niat hati segala halang bisa diterjang.  

malam larut, jangan takut. esok mentari  

sambut pagimu di Ngawi. pasti ketemu  

indah silaturahmi, penuh berkah di sejuk hati. 

 

malam belum begitu larut, langkahku  

menuju terminal. tak perlu banyak bekal, hanya  

niat untuk terus tawakal. 

 

Terminal Moker, 21/5/2021 (21.22) 

 

Terminal Ngawi Lama 
 

telah berubah kini. sepanjang jalan  

di depannya kini hanya warkop-warkop.  

larut malam hanya suara dangdut terasa nglangut.  

selebih itu, deru laju truk dan bus menembus  

kabut pagi. cuaca dingin, hanya kopi  

dan berbatang rokok menemani. sunyi. 

 

terminal ngawi lama kini terasa sunyi. sesunyi  

hati menakar kesetiaan diri. silaturahmi jangan  

tertukar soal gengsi. apalagi keping uang  

malah bikin pusing sendiri. 

 

di warung kopi itu, asap rokokku mengudara  

membaca sunyi. terasa kian sunyi. kian ingin  

cepat temu sulaturahmi. 

 

Ngawi Lama, 21/5/2021 (02.02) 

 

 



 

Jumatan Di Masjid Jami’ Ngawi 

 
masjid yang kini megah, terasa telah kehilangan sejarah.  

masa laluku itu, terkubur masjid megah tanpa denah. 

 

jejak langkahku terhapus marmer indah, di dinding-dinding  

tak terbaca catatan kiprahku. hanya tersisa mimbar  

dan bedug itu, saksi bisu mencatat langkahku di situ. 

 

barangkali tak semua tercatat, sebab telah dibawa  

anak-anak remaja kala itu. belajar ngaji, baca puisi religi, dan  

kultum setiap hari, selepas usai asar  

hingga maghrib tiba. barangkali? 

 

Ngawi, 21/5/2021 (13.17) 

 

 

Surabaya 
 

langkah panjang kautempuh telah begitu jauh.  

kota indah simpan berjuta kenangan. soal  

para pahlawan hingga teduh kota kian nyaman.  

beberapa taman, bunga-bunga menawan  

di pinggir-pinggir jalanan. begitu indah. 

 

kota pahlawan kota kenangan. tersisa asaku  

lebihi mimpi-mimpi. bilakah terjangkau tangan.  

hari-hari berlari, terus menekuri mimpi.  

hijau dedaunan pohon-pohon kini teduhi  

kota panas berlogat keras ini. bunga kembang  

penuh berjajar sepanjang jalanan. 

indah menawan. kota jadi teduh ramah  

lingkungan, bagai kota impian.  

 

Surabaya kota lama, punya catatan sejarah.  

punya impian jadi kota nan indah.  

adakah kau pernah singgah?  

begitu indah dan ramah! 

 

Mojokerto, 29/5/2021 (00.27) 
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Indonesia (1987) ini, aktif berkegiatan teater, dan pernah menyandang predikat “aktor terbaik” 
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forasamo (forum apresiasi sastra mojokerto); ketua fsbs 

(forum sastra bersama surabaya). Aming Aminoedhin, 

seringkali jadi juri baca puisi dan ceramah sastra di hampir semua kota wilayah Jawa Timur 

(Batu-Malang, Ngawi, Madiun, Lamongan, Lumajang, Tuban, Bangkalan, Sampang, 

Tulungagung, Banyuwangi, Mojokerto, dan Surabaya). termasuk juri lomba puisi santri 

(pospeda) se-Jawa Timur. Tampil baca puisi di Tembi Rumah Budaya Yogya, bersama PPSJS 

dan FSBS, serta ikut baca puisi virtual digital di Sastra Bulan Purnama Tembi Yogya, sekarang 

masih ketua fsbs (forum sastra bersama surabaya), dan pensiunan di Balai Bahasa Jawa Timur, 

yang berlokasi  di Sidoarjo. alamat: Puri Mojobaru az-23 Canggu, Kecamatan Jetis – Mojokerto 
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Catatan Pengasuh Rubrik Puisi 

 

 
Ons Untoro 

 

 

 Dari beberapa puisi karya Aming Aminoedhin yang dikirim, dipilih 4 puisi, khusus puisi 

yang mengambil tema kota. Sebagai penyair, Aming yang tinggal di Mojokerto, dan kiprah 

kepenyairannya selain meluas di Jawa Timur, juga merembes di kota-kota lain. Bersama 

temannya dari Jawa Timur, dia pernah mengolah pertunjukan puisi dalam formula „ludrukan 

puisi‟, dan membuat pertunjukkan menjadi segar. Gelak tawa dari hadirin menyertai pertunjukan 

itu. 
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 Aming menulis puisi, dan berkisah mengenai kota. Bagi dia, kota menyimpan kenangan, 

mengundang rindu, dan membuat Aming selalu ingin kembali ke kota, dan setiap dia pergi 

menuju kota-kota lain, dia selalu ingin „Pulang‟. Kata Aming „malam begitu larut, langkahku 

menuju terminal‟. Jadi, kota adalah tempat dia menuuju sekaligus pulang ke kota di mana dia 

tinggal. 

 Dalam puisi ini Ngawi dan Surabaya, keduanya kota di Jawa Timur, jaraknya cukup jauh 

juga, adalah dua kota yang dia singgahi. Dua kota itu memiliki kenangan baginya, dan rasa rindu 

untuk menjenguknya tak pernah bisa pergi. Tidak tahu kenapa, setiap mengunjungi kota, Aming 

seringkali menemukan kota itu sepi. Sepi karena tak menemukan teman penyair di kota itu, atau 

sepi karena tak ada aktivitas sastra, sehingga membuat Aming tidak menemukan sesuatu, yang 

membuat dirinya menemukan „dunianya‟ di kota itu. 

 Kota yang tidak disebut sepi „Surabaya‟. Dia menemukan keindahan di kota itu, ada 

banyak bunga, dan kotanya sekarang bersih. Apakah dia menemukan puisi di Surabaya, Aming 

tak menyebutnya. Dia hanya bertanya: adakah kau pernahkah singgah? 

 Di kota,  Aming seolah seperti turis. Dia melihat dalam satu jarak. Dia tidak masuk 

kedalamnya dan mengenali, karena itu tak perlu merumuskan apa yang disebut kota. Maka, 

kenangan dan rindu, yang menjadi kunci untuk kembali ke kota. 

 Aming penyair yang memiliki gairah menulis puisi, tak henti-hentinya dia menulis puisi. 

Aku terpana menyaksikannya, apalagi saat ketika dia membaca puisi. Saya yakin, dia tidak akan 

kendor semangatnya. Salam dan terus berkarya.(*) 

 

 


