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Kau Pinang Aku Sebagai Palung Sembilu 
: Di Tengah Gulana 
 

Kau pinang aku ketika itu, sebagai palung sembilu 

Pijar bola mataku sebinar lampion merah dadu 

Dada menelaga dengan debar gelora seriuhnya 

Kerling bertubi-tubi jatuh di putik hati  

Waktu sedemikian lekas melaju selincah kepak kupu-kupu 

 

Kau pinang aku ketika itu, sebagai palung sembilu 

Rimbunan sabana masa berkejaran seketika 

Pucuk-pucuk jumpa mengucur selepasnya 

Riuh tegur sapa saling menjatuhkan asa 

Menggemparkan kata; akukah di dalammu? 

 

Kau pinang aku ketika itu, sebagai palung sembilu 

Ketika paras memawar singgah di ranumku 

Tangkai yang runduk melandai sedimikian sansai 

Kupasi perlahan kelopak-kelopak ingatan 

Serupa lipatan tilam yang belum lama tergelar 

 

Kau pinang aku ketika itu, sebagai palung sembilu 

Di tengah gulana seperempat abad silam 

Pada musim bayi bilis-bilis terlahir 

Dalam baluran harum cakalang  

 

Sumenep, Februari  2021 

 

 

Kebaya Encim Emak 
 
Sinjang panjang bermotif batik Laseman 

Berpadu kebaya encim dikitari renda air  

Paduan busana istimewa di limpah hari raya  

Lengan gantung ronai angan yang perlahan kutung 

 

Semaian tile prada yang berjaya di masanya  

Di hamparan linen tersulam oleh pengrajin tenar  

Berpintal dengan benang-benang keperakan  

Mutu terjamin, mendera igaku kian ingin 

 

Kebaya encim emak 

Kini satu persatu kancingnya lepas 

Gugur simbahi alas pekuburan  

Di antara nisan-nisan, restu leluhur berkucuran 

 



Kebaya encim emak mulai koyak  

Termusabat badai peradapan kian sansai 

Pada sabung mempertahankan peruntungan 

Demi memijahi jejak nadi keperempuannya 

 

Jejarak kebaya encim emak  

Berkibar denyar di mata ingatan  

Menghidu haru di celah warisan risalah  

Termaktub degup di jantung kisah  

 

Sumenep, September 2020 

 

 

 

 
Nok Ir, nama yang tersemat pada seluruh karya tulisan Hj. Khoiroh, S. Pd.SD. Lahir di Demak, 

28 Januari. Tinggal di Sumenep sebagai pendidik. Aktivis Komunitas Kata Bintang ini 

tulisannya berupa puisi, geguritan, cerpen serta kisah inspirasi telah tergabung dalam puluhan 

antologi bersama kawan penulis di regional maupun nasional. Di antaranya Jazirah Lima-

Festival Sastra Internasional Gunung Bintan 2020, Jazirah Delapan dan Sembilan-Festival 

Sastra Internasional Gunung Bintan 2021, Banjar Baru’s Rainy Day Festival 2018 dan 2020, 

Alumni Munsi 2020, Perempuan Bahari 2020 dan 2021, Mata Air Hujan di Bulan Purnama, 

Tembi Rumah Budaya 2020, Seri Swadaya Menulis Dari Rumah, Bung Hatta, Jogja Kota 

Sajakku, Antologi Puisi Budaya Argentina-Indonesia, dll. Dua antologi tunggal telah 

ditelurkannya, Jie, 2020 dan Tingkap, 2021.  

Email : nok.ir45@gmail.com 



 
 

Catatan 

 

Menulis puisi jika berangkat dari sesuatu yang dikenali, atau setidaknya dialami, 

seringkali memberi kesan puisinya terasa riil, sehingga puisinya terasa dekat 

dengan persoalan kehidupan, yang mungkin juga dialami orang lain. Puisi Nok 

Ir,  berada dalam situasi seperti itu. Puisinya tidak hanya ‘memotret’ sehingga 

seolah seperti ‘kenyataan’. Nok Ir memberikan dimensi, dengan demikian 

puisinya tidak sangat personal, melainkan memiliki nuansa kolektif, dalam arti, 

orang lain, bisa jadi, memiliki pengalaman yang sama. 

Dua puisi Nok Ir, dalam tema yang berbeda, sebut saja, ‘bergerak’ seperti itu, dan 

kapan orang membaca serta mengalami peristiwa yang sama, emosinya bisa 

tersentuh dan mungkin akan berbisik: kok kayak pengalaman hidupku ya. 

Nok Ir, sudah sering menulis puisi, dan sejumlah puisi karyanya tergabung dalam 

sejumlah antologi puisi bersama dengan judul berbeda-beda. Ia seringkali ikut 

hadir acara sastra yang diselenggarakan di kota-kota lain, dan dari Sumenep, 

Madura, tempat tinggalmya, Nok Ir sering ikut bergabung bertemu dengan 

kawan-kawan lain dari kota-kota yang berbeda. 

Silahkan nikmati 2 puisi Nok Ir, siapa tahu mempunyai pengalaman sama. (*) 

   


