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Antara Peci dan Dasi  

 
Antara peci dan dasi  

Sangatlah dekat jaraknya  

 

Tapi kau dan aku sering lupa menaruhnya  

 

Syukurlah kau paham  

Beda peci dan dasi  

 

Pun kau mengerti arti  

Sandal dan bantal  

 

Ya tentu tak sama  

 

Orang orang masih tak bisa membedakan  

Mana kursi mana meja  

 

Dan selalu rabun  

Menaruh sepatu  

Di atas meja makan  

 

Semua yang ada di meja makan tak  harus dimakan  

 

Seperti asbak terkadang harus di atas bantal  

 

Seperti  

Cerita yang tak ada akhir  

 

Di mana lagi  

Sembunyikan wajah  pendosa  

 

Mungkin kau letakkan di bawah sandal kaki ? 

 

Atau di mana  

Almari tempat menyimpan wajah pendosa  

 

Itu aku ,kau ,kita 
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Mata Ibu 
 
Ibu  

Sekarang waktumu 

Seluruh waktu  

tak akan bisa  untuk mengembalikan matamu  

  

 

Dan sekarang mata ini untukmu  

Menjaga siang dan malam  

 tidur dan jagaku  

 

Ibu  

Mata ini sekarang  untukmu  

Yang tak pernah sanggup  kukembalikan  

 padamu  

 

Takkan sanggup kini  

Kuganti matamu  
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Bangku Paviliun Ruang Al Huda 

 
Kursi kursi memanjang  

Semakin memanjangkan sepi  

Malam  

Angin masih hiruk pikuk  

Dalam suara kipas  

Jam jam berkeloneng  

Mengabarkan sunyi  
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 Sus  S Hardjono,   lahir 5 November  

1969. Tahun 1990 an - Aktif menulis 

puisi, cerpen , geguritan sih menjadi 

mahasiswa, serta mempublikasikannya 

di berbagai media massa yang terbit di 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. Puisinya  

dimuat  di Bernas, MASA KINI ,KR , 

Pelopor Jogja, Merapi , Solo Pos, Joglo 

Semar , Suara Merdeka, Wawasan, 

Swadesi , Bengwan Pos, Joglosemar , 

Radar Surabaya , Minggu Pagi , 

Cempaka , Penjebar Semangat dll. 

Waktu itu ia juga sempat bergabung 

dalam Kelompok Teater Peron FKIP. 

Semasa mudanya sering mengikuti 

berbagai event dan acara puisi ke 

berbagai daerah .Pernah aktif di 

majalah kampus, Motivasi. Menjuarai 

berbagai event menulis puisi dan esay. 

Pada Tahun 1990-an sudah mulai aktif 

menulis di media massa koran hingga 

sekarang masih aktif dan karyanya 

dimuat di media massa yang terbit nasional. 

 Aktif di berbagai komunitas di Sragen . APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati ) , di YIS 

Solo (Yayasan Indonesia Sejahtera) , aktif di Yayasan Darmakumara Solo (Yayasan 

Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Jawa ) , aktif di KPPS , Mansaceria .Novel 

perdananya Sekar Jagat .Dan novel lirik  berjudul Surga yang Hilang (2017).Buku Kumpulan 

Puisinya berjudul  Melati Berdarah (2012 FSS).Buku Tembang Tengah Musim (Kebun Kata 

Semarang , 2019).Buku Puisi Jawa Geguritan Ampak ampak Ambar Ketawang ( Solo, 2020).Buku 

Hujan dan Kuang kunang (Kumpulan Cerpen ).Tahun 2017 Meraih Penghargaan Pendidik Peduli 

Bahasa dan sastra dari Balai Bahasa Jateng.Tahun 2020 Meraih Penghargaan Nomine Buku Puisi 

Prasidatama BBJT Jateng Nomine Kategori Buku Puisi ( Buku Tembang Tengah Musim).Tahun 

2019  menjadi tim fasilitator literasi Jawa tengah. 

Mengajar di MAN I Sragen .Mengelola Komunitas Rumah Sastra Sragen RSS di Sragen , Jl, Raya 

Batu Jamus Km 8 Mojokerto Kedawung Sragen. Jl. Irian no 5 Nglorog Sragen.HP(WA) 

083141922687.Email : susilaning87@yahoo.com.Fb Sus S. Hardjono dan Rumah Sastra Sragen 

  

 

Catatan 
 

Sus S. Hardjomo. Perempuan penyair dari Sragen. Sehari-harinya sebagai guru. Tak lelah menulis 

puisi. Puisi2nya sudah terbit dalam bentuk buku, baik buku tunggal karyanya, maupun antologi 

puisi bersama penyair Indonesia lainnya. Ia, bersama para penyair lainnya, sering membacakan 

puisinya di beberapa tempat, termasuk di Yogya, Semarang, Tegal, dan tentu saja Sragen. Tiga 

puisi Sus, demikian dia sering dipanggil, menyajikan kisah kehidupan keseharian, yang sederhana, 

tidak kompleks, tetapi memiliki nilai penting bagi kehidupannya. Ia menulis sesuatu yang dia 



kenali sehingga memberikan tensi pada puisinya, ia menulis tentang ibunya, dan sebuah paviliun 

rumah sakit, yang mungkin ia menungguinya di sana. Ia begitu dekat pada ibunya, sehingga kapan 

ia melihat ‘mata ibu’, tak bisa dia menjauh darinya. Kedekatan pada ibunya seperti tak ada jarak, 

seolah seperti ‘peci dan dasi’. 

Silahkan menikmati3 puisi karya Sus.S Hardjono. (*) 


