
Sebuah  Perjumpaan 

 
Sesudah sunyi 

Hanya ada aku dan angin 

Bersama angin, aku berjumpa denganmu 

Dalam berbagai suara 

Tanpa raga 

 

Perjumpaan denganmu 

Selalu melampaui pemahamanku 

Menunda pertanyaanku 

Memotong kegelisahaanku 

Mengaburkan jawabanku 

Menghentikan rinduku 

 

Perjumpaan denganmu 

Mengapung, tanpa waktu 

Sesudah sunyi 

Dalam ada, di ujung batas tiada 

 

Santorini, 21 Desember 2019 

 

Batu Bukit dan Hermit 

 
Pencari kebenaran membentuk laskar 

Berjalan menembus abad 

Dalam barisan ada penyangkal dewa-dewi, pembunuh tuhan, penista agama 

Tapi tak bisa menyentuh dongeng 

Sebab dongeng bersembunyi di hati, dalam kenangan kegembiraan 

Dalam cahaya keputusasaan, kedukaan, keberanian, kebaikan. 

Dongeng adalah harapan. 

 

Senandung kenangan Hermit dari goa-goa kosong, menghidupi Meteora 

Nyanyian tentang manusia kecil yang mendaki bukit, mengikatkan diri pada kemuliaan 

Dari ketinggian selalu melihat kebawah, berbagi marwah 

Bagi para peziarah yang lelah 

 

Hermit di dalam batu bukit memungkinkan kebaikan 

Menjadi daya bagi ketakberdayaan 

Menjadi keberanian bagi ketakutan 

Menjadi perlawanan bagi ketersingkiran 

Menjadi kegembiraan bagi kesengsaraan 

Menjadi kepedulian bagi keganasan 

Menjadi manusiawi bagi manusia 

Sebab dongeng adalah harapan 

 

 

Meteora, 25 Desember 2019 



 

 

 

Antarini Arna, lahir di Madiun, tinggal di Jakarta. Ia menyelesaikan program doktoral filsafat 

di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta tahun 2016, program Master Hukum Hak Asasi 

Manusia Internasional di Northwestern University, Chicago, Illionos, USA, tahun 2003, dan 

program sarjana hukum di Fakuktas Hukum UGM tahun 1987. 

 

 

Catatan 

 

 Antarini Arna, atau dikenal dengan nama Rinno Arna Putri, awal tahun 1980-an rajin 

menulis puisi dan dikirimkan ke sejumlah media. Namun agak lama, mungkin setelah lulus 

dari Fakultas Hukum UGM dan meneruskan studinya ke jenjang lebih tinggi, intensitas menulis 



puisinya tidak lagi seperti ketika masih sebagai mahasiswa, tetapi bukan berarti Rinno jauh 

dari puisi, dia tetap menulis puisi, dua puisinya ini setidaknya bisa menunjukkan bahwa Rinno 

tidak berhenti menulis puisi. Mungkin, masih ada puisi2 lain yang disimpannya. 

 Puisinya Rinno, dalam situasi sunyi, ia merasa hanya sendiri, yang dia sebut ‘hanya ada 

aku dan angin’, dan ketika perjumpaan terjadi, ada suasana misteri menyelimuti, sehingga 

perjumpaan yang dialami disertai berbagai suara dan tanpa raga. Dalam perjumpaan Rinno 

seperti berada dalam suasana misteri, yang disekiranya ‘dikepung waktu’, yang akhirnya 

membuat Rinno tertegun, karena perjumpaan itu ‘di ujung batas tiada’. 

 Dalam puisi yang laain, Rinno seperti berada dalam situasi hiruk pikuk, untuk mengejar 

kepentingan, mungkin bukan kepentingan khalayak, sehingga perlu ‘membentuk laskar’ demi 

mewujudkan kepentingan dan kebenaran, bahkan sampai ‘menyangkal dewa-dewi’ atau malah 

membunuh tuhan. Namun, tak sampai ‘menyentuh dongeng’. Karena bagi Rinno, dongeng 

memberi harapan, mungkin pengalaman yang dimilikinya, setiap dongeng yang didengarnya, 

selalu memberi mimpi. Hidup memang perlu memiliki mimpi dan harapan, melalui puisi rinno 

menegaskannya. 

 Silahkan nikmati dua puisi Rinno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


