
 
 

 

Retaknya Dunia Kecil 

  
narasinya mengerikan 

tangan dan badannya bergerak liar 

 

handphone meracuninya 

meretakkan dunia kecilnya 

mengantarnya ke rumah sakit 

diagnosis; gangguan kejiwaan 

obsesif 

 

psikiater; fisik dan psikisiologis 

dan sosial, mengancam 

 

hari-hari konflik internal 

bermula rasa sayang yang salah 

 

individualistis akut, tak kenal lingkungan 

fantasi luar kepala meledak-ledak 

 

: "akumulasi pola permainan berlebihan!" 

 

fenomena gunung es mencelakai diri dan orang lain 

tergantung pada hati ayah-ibu yang memeluk 

 

: "dunia kecil retak, agresifitas berat 

   terapi dan buramnya masa depan!" 

 

komunikasi satu arah perspektif miris. 
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Kubur Kenangan 
 

kubur kenangan: hujan begitu deras sebelumnya 

percik cahaya dari celah relief borobudur  

meletupkan bara rindu hingga membakar  

lukisan gaun batikmu 

 

kita lanjutkan perjalanan  di tengah hujan 

singgah di warung pinggir jalan menyantap sate bebek 

minum jeruk panas merapatkan hati 

 

nyanyi serak suaramu dan gelak tawa berderai-derai 

 

usai mahrib menjelang stasiun purwokerto 

 

tubuhku gemetar melepasmu ke Jakarta 

kereta berdecit menderu, lambaian tangan,  

dan bening air mata 

 

bertahun-tahun aku gali kubur kenangan 

 

: "pertemuan dan perpisahan hanya isyarat cinta  

   yang berguguran sepanjang masa!" 

 

bukit dan lembah kautinggalkan ke kota kecil 

kota yang menawarkan bau laut 

di ujung karang menjulang mercusuar 

kesetiaan, o, cahaya o, kubur kenangan, chin! 
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Larik Puitis Dalam Tubuh 
 
 

sebagai seorang kekasih 

engkau telah memberikan seluruh hati  

dan jiwa juga larik-larik paling puitis dalam tubuh 

 

liang yang serupa labirin pada setiap jengkal rindu 

kian nganga  

bara api dari dada membakar menjadi arang kesetiaan 

yang abadi, yang mawar 

 



au, chin, ini sajak serupa buhul kian erat mengikat  

bilah-bilah sembilu perih sampai nikmat 

tabah pada segala cuaca 

jarak ternyata tidak membuat laut kehilangan debur 

tidak membuat kata-kata kehilangan ruh 

 

engkau tetap menjadi puisi yang liar 

yang membuat aku terkadang gila 

au, chin, jangan pernah menangis  

untuk sebuah kenangan 

senista--  sepahit-getir apa pun! 

 

Jaspinka, 2021 

 
 

 

 

 

 

 
Eddy Pranata PNP— adalah Ketua Jaspinka (Jaringan Sastra Pinggir Kali) Cirebah, 

Banyumas Barat, Indonesia. Juara 3 Lomba Cipta Pusi FB Hari Puisi Indonesia 2020, meraih 

anugerah Puisi Umum Terbaik Lomba Cipta Puisi tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Provinsi DKI bekerja sama dengan Yayasan Hari Puisi Indonesia.   

 

Buku kumpulan puisi tunggalnya: Improvisasi Sunyi (1997), Sajak-sajak Perih Berhamburan 

di Udara (2012), Bila Jasadku Kaumasukkan ke Liang Kubur (2015), Ombak Menjilat Runcing 

Karang (2016), Abadi dalam Puisi (2017), Jejak Matahari Ombak Cahaya (2019).  

Puisinya juga disiarkan di Majalah Sastra Horison, koran Jawa Pos, Media Indonesia, Indopos, 

Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Medan Pos, Riau Pos, Tanjungpinang Pos,  Haluan, 

Singgalang, Minggu Pagi, dll. 
 

Catatan 

Eddy Pranata, seorang penyair yang tinggal di Banyumas, menangkap kengerian hidup, bukan 

karena sedang mengalami bencana atau kecelakaan. Melainkan imajinasinya melayang jauh ke 

depan, sambil melihat dunia kecil sehari-hari, yang hampir-hampir tak bisa meninggalkan 

teknologi komunikasi, padahal usianya masih bocah. Sebagai penyair ia gelisah, dan 

menuliskannya dalam bentuk puisi, apa yang digelisahkannya itu. Di sisi yang lain, seringkali 

hidup ditawan oleh kenangan masa lalu, yang ia sebut sebagai kubur(an). Agaknya, kenangan 

bagi Eddy menghadirkan duka, seolah seperti mengingat kuburan. Duka karena kenangan dan 

rindu adalah kisah masa lalu, sehingga membuatnya getir. 

 

Begitulah, 3 puisi Eddy Pranata ini mengajak pembaca mengunjungi imajinasinya melalui 

diksi2 yang unik. Bagi Eddy, kekasihnya, dalam bentuk ‘tubuh puisi’, terkadang membuatnya 

gila, dan dalam kegilaan itu ia tak berhenti menulis puisi. 

 


