
Tak 
 
Angin menyergapku  

di balik jendela tanpa kata  

bisik angin rinduku setia  

selalu, menghitung detak  

jam dinding yang kesepian 

 

Di antara kata dan rasa  

bergayut lekat di benakku 

Kurajut benang benang cerita  

bait-baitnya kubaca, semua tak tersisa 

tak sehelaipun tertinggal 

tercecer di segala eja 

karena kaulah bait puisiku 

benang-benang yang tak pernah kusut 

 

   Pengasih, 17 Desember 2021 

 

Rasa 
 
Waktu tak berlalu 

Berputar, bertemu  

Bertumpu tanpa jeda 

 

Dan engkau  

Adalah pemilik rasa   

Yang mendiami jiwa 

Menggenggam kepiluan   

Menanti  membiru  

 

Meski rasa ini terlarang  

Biarlah tetap bersarang  

Sebab tak mungkin kubuang  

Walau adamu  

Jauh dari pandang  

 

     Pengasih, 08 Januari 2022 

 

 

 

    Mimpiku 

 
Mimpiku tak pernah lusuh  

Di antara mata dunia yang keruh 



Biarlah selalu temani lelap malamku 

Bersama suara hati yang tak terdengar  

 

Mimpiku tak pernah lusuh  

Meski dinding waktu kian rapuh 

 

     Kulon progo, 10 Januari 2022 

 

 

 

 

Ika Zardi Zaaliha, Nenek ( 51 tahun ) dengan satu cucu  ini memiliki hobi membaca, menulis , 

bernyanyi dan aktif dalam komunitas agama juga sosial. Pada Tahun  2020, mendapat tugas baru 

sebagai Pengawas Madrasah di Kulon Progo dari profesi semula guru bahasa Arab di MTs Negeri 

3 dan MTs N 2 Kulon Progo, peraih juara 1 guru berprestasi nasional tahun 2016, mendapat 

penghargaan SC di UEF Finlandia (2017), 

menjadi sekretaris FKUB Kulon Progo, , 

kontributor  Jurnalis Madrasah. Baru menulis 95 

buku dan 50 an artikel/opini yang terpublish di 

berbagai media. Tahun 2019 mendapat 

penghargaan sebagai guru inspiratif produktif 

dari menteri agama. Tahun 2021 meraih predikat 

ASN Agen Perubahan Kemenag. Peraih juara 1 

cipta puisi Dinas Kebudayaan Kulon Progo dan 

Sepuluh besar penulis Sandiwara radio bahasa 

Jawa Dinas Kabudayaan DIY. Alamat Ika, di  

Perum. BSA 1 No. 32 Rt. 06 Kecamatan 

Pengasih Kulon Progo DIY 55652     HP. 

08112645471   FB. Ika Zardy Saliha  IG 

Ika_Zardy_Saliha,  email. 

rokasoliha@gmail.com  
 

Catatan  

Perasaan tak mau kehilangan, selalu ingin dekat, sangat kuat dalam tiga puisi Ika Zardi 

Saliha. Tak tahu siapa yang disebut ‘kau’ dalam puisinya. Ia selalu ada didalam hidupnya, yang 

disebutnya sebagai ‘detak jam’. Tak berjarak, dan seringkal hadir dalam mimpinya, dan menemani 

di tiap malamnya. Kau, selalu menyelinap di dalam rasa, meski ‘jauh dari pandang’. 

Rasa rindu yang kuat, agaknya menggetarkan bagi Ika. Kau, mungkin sesuatu yang lebih 

tinggi, yang dia sebut ‘jauh dari pandang’, tetapi mungkin ada di dekatnya, yang terus berdetak, 

artinya terus hidup, yang disebutnya ‘jam dinding yang kesepian’. Jam dinding tempatnya di dalam 

rumah, dan kau, dimaksudkan ada di area itu, tetapi kenapa Ika rindu dan gundah, padahal ‘kau’-

nya ada didekatnya, dengan penuh kesepian. 

Silahkan menikmati 3 puisi Ika Zardi Zaliha. 
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