
 

Puisi Indri Yuswandari 
 

 

 

 
 

 

Labuh Waktu 
 
Di senjamu yang redup 

aku adalah camar terluka 

setelah bertahun berkelana 

di pucuk-pucuk cemara 

tersangkut dahan kering 

hingga akhirnya terjatuh 

 

Di senjamu berkabut 

aku adalah camar kebingungan 

menuju arah pulang 

setelah seharian terlena 

bercanda cahaya 

ranting cemara 

 

Di senjamu yang senyap 

aku hanyalah kelana papa 

menjelajah segala arah 

dengan mata telanjang dan amarah 

hingga kulabuhkan segala lelah 

pada pantaimu aku berserah 
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Laut Bagiku 

 
Dalam perjalananku menemu ibu  

yang purna dipeluk rembulan  

angin laut beraroma asin 

kedip lampu nelayan di kejauhan 

 

Laut menjadi ibu di hari minggu 

anak-anak bermain pasir mencari kerang 

berlarian timbul tenggelam di ayun ombak 

kepiting menggigit jempol kakinya 

 

Laut adalah tangan ibu memeluk 

tempatku bersemayam mendekap muram 

sesekali kutaburkan bunga dan doa 

sembari kubayangkan senyum lembutnya 
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Menunggu Waktu 
 
Terbayang wajah bulan 

Di keluasan awan 

Langit menjadikannya putih 

Dipeluk angin usia ke usia 

 

Sebelum akhirnya luruh 

Dengan perlahan 

Seperti hujan tak beraturan 

Tak pernah diperhitungkan 

 

Kita berebut waktu tersisa 

Batang kayu keropos 

Menjelma arang 

Berpulang 
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Biodata  

 

Indri Yuswandari yang pada tahun 2019 masuk dalam profil sastrawan Jawa Tengah 

versi Balai Bahasa Jawa Tengah. Indri sudah menulis 4 antologi puisi tunggal 

berjudul: LUKISAN PEREMPUAN (2017),  INI HAMPIR PUKUL TIGA (2018), 

TEKA-TEKI CATATAN KAKI (2019), ASMARANDANA-DALAM 

KATRESNAN BIYUNG (2021). Puisi-puisinya  ada didalam lebih dari tujuh puluh 

lima antologi puisi bersama penyair Nusantara dan dua antologi  Malaysia. Selain 

membaca puisi dan geguritan, Indri juga bermonolog, main teater, film pendek, sekali 

waktu menjadi juri lomba baca puisi/ bercerita.  

 

 

 

Catatan Pengasuh 

 

 
Ons Untoro 

 

Tiga puisi Indri Yuswandari, tinggal di Kendal, kental suasana alam. 

Tampaknya, Indri sering terpesona kapan melihat alam, dan dari sana ia bisa teringat 

ibunya atau memberikan kepasrahan, dalam bahasa dia berserah. Imajinasi 

kehidupannya, mungkin seperti dalam suasana alam, yang terlihat jauh dan indah 

serta merindukan, seperti rembulan, atau dekat dan bisa digapai seperti ranting, atau 

alam itu seolah dekat seperti seorang ibu, dan laut bagi Indri seperti ibu sebagai 

tempat melepas lelah. 

Suasana alam menyita perhatian Indri, dan dia tidak bisa melepaskannya. 

Maka, agar suasana alam mendekati hidupnya, melalui tiga puisinya ia menggoreskan 

alam dalam  sejumlah kalimat puisi, sambil menyebut beberapa hal yang ditandai 

sebagai suasana alam: rembulan, pantai, awan, senja, camar dan lainnya. 

 


