
Dari Sekip Hingga Malioboro 

 
Bagaimana hendak kuungkapkan 

jika setiap jengkal tanahmu adalah catatan 

tentang mimpi-mimpi masa muda 

tentang rintangan dan daya upaya 

 

Gedung tua itu masih berdiri di sana 

meski tanpa bunga kaca piring di halamannya 

pinacium yang rindang itu pun telah tiada 

tapi semua peristiwa telah mengabadi dalam dada 

 

Bersama tatapan Sekip yang semakin renta 

kau dan aku menganyam cita-cita 

sekali dua patah hati karena cinta 

lalu menangis dan tertawa 

menyusuri Malioboro yang tak pernah sepi 

sekedar lepas pedih di hati 

 

Yogya dengan ribuan cerita 

prasasti yang tiada akan pernah sirna 

 

: mengabadi dalam rangkai kata bait-bait puisi 

 

Semarang, 2021 

 

Dari Tembi Hingga Balairung 

 
Ketika purnama sempurna 

lantun kidungpun menggema 

riuh semarak pendapa Tembi 

suarakan bait-bait puisi 

 

Kadangkala di hampar Taman Budaya 

dalam bincang sastra Jawa  

gurit-gurit bergiliran terbaca 

luruh mengendap di genang masa 

 

Berseling deru hingar lalu lalang 

bersidepan gedung agung menggaung lantang 

alirkan setiap kata penuh makna 

saat Malioboro di jelang senja 



bersama berpeluk sastra 

 

Bahkan di aula dan balairung 

melantun sajak juga kidung 

setumpuk kenang 

bermasa tiada melekang 

 

: Haruskah tersisip gamang dalam cinta ini? 

 

Semarang, 2021 

 

Dermaga Rindu 

 

Rinduku berlayar di luas samudera terbentang 

mulai ufuk timur terang benderang 

hingga nanti jingga senja menyurut 

ujung malam di tanganmu datang menjemput 

 

Tak sekali hujan badai menghadang 

ombak bergulung menerjang 

layar perahu koyak ragapun serasa luluh lantak 

selama napas setia berhembus 

rinduku tak pernah pupus 

 

Berayun perahu melaju 

meniti kehidupan waktu ke waktu 

terkadang oleng berubah arah 

hanya rasi bintang selalu ada untuk berikan cerah 

 

Entah kapan berlabuh rindu 

pada dermaga yang kita mimpi dulu 

dan sepanjang pelayaran itu 

tak sedetikpun genggam teduhmu melepasku 

 

Semarang, 2021 
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Catatan 

 

Kenangan dan rindu seringkali mudah ditemukan dalam puisi. Suasana seperti itu, acapkali 

menyita perhatian, dan tertinggal di hati. Sriyanti, agaknya  sering terperangkap dalam 

kenangan, dan rasa rindu mengalir dalam imajinasinya. Kenangan dan rindu akan tempat, 

mengingat  kota atau  yang  pernah dikunjungi, dan sesuatu yang ada di tempat itu menyita 

perhatian, atau rute  yang sering dilewati meresap dalam ingatannya sehingga selalu  terkenang, 

setidaknya seperti puisi berjudul ‘Dari Sekip Hingga Malioboro’. Tiga puisi Sriyanti, 

perempuan penyair tinggal di Semarang, dan sehari-hari sebagai penganjar di satu Universitas 

Negeri di sana, berada dalam kisah seperti itu. Silahkan nikmati tiga puisi karya Sriyanti. 

mailto:syantichem87@gmail.com

