
Sutirman Eka Ardhana 

 

Berita Berita Luka 

Tiap saat 

Ada berita 

Tentang duka 

 

Tiap saat 

Ada luka 

Menyayat jiwa 

 

Keranda 

Batu nisan 

Menunjam dada 

 

Tiap saat 

Ada doa 

Penuh takwa 

 

Tiap saat 

Ada yang berurai 

Air mata. 

 

         2021 

 

 

Di Pemakaman, Malam Hari 

 

Ketika keranda diturunkan 

Daun-daun di area pemakaman 



Menghentikan risiknya. 

 

Ada sepotong bulan 

Di balik rimbun pepohonan 

Bercahaya muram. 

 

Ada wajah-wajah  

Meneteskan air mata 

Menahan luka. 

 

          2021 

 

 

Ketika Ambulan Lewat 

 
Ketika ambulan lewat 

Di raung sirenenya, ada resah 

dan getar di dada.  

“Engkaukah yang dibawa ambulan, 

atau siapa?” ada tanya mengusik. 

 

Ketika ambulan lewat 

Di deru lajunya, ada sayatan 

menorehkan haru. 

Ketika anbulan lewat 

Aku tersayat sembilu. 

 

Ketika ambulan lewat 

Melaju dan jauh 

Seperti ada berangkai kata 

Juga sebaris rahasia 

Ikut terbawa. 

 

             2021 
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Catatan 

 



 Kematian dan duka tak bisa dipisahkan. Bahkan kematian selalu disertai duka bagi yang 

ditinggalkan. Kematian merupakan takdir yang tak bisa dihindari. Yang paling menyedihkan, 

ketika orang tak bisa mengantarkan jenasah saat akan dimakamkan. Bukan hanya tidak bisa, 

mendekatpun tidak boleh, seperti di masa pandemi covid 19. Siapa saja yang meninggal karena 

covid 19, keluarganya, apalagi orang lain tidak diperbolehkan mendekati. Orang hanya bisa 

mengantarkannya dari jauh. 

 Eka Ardhana, dalam tiga puisi yang ditayang ini, merekam kematian dan duka di tengah 

pandemi covid 19. Perasaan duka yang dialami, melihat atau mendengar teman dekatnya, atau 

saudaranya yang ‘dikalahkan’ covid 19, sedihnya begitu  dalam. Setiapkali mendengar suara 

sirene ambulan,  duka segera mengaduk-aduk perasaan dan hatinya. Begitu banyaknya orang 

yang meninggal, sehingga sampai malam hari pemakaman masih dilakukan, dan Eka mencatat 

melalui puisi2nya. 

 Selamat menikmati puisi2 karya Sutirman Eka Ardhana. 

 

  

 

 

 

 


