
 

Kehilangan 

 
hanya jejak sepatu dan bayangan punggungmu 

yang tertinggal di sekitar hutan.  

ada bekas unggun kayu dan bulu burung 

terangkut pada asap melambung. 

 

mungkin, kau masih terjebak di balik bukit 

mencari-cari jalan pulang 

turun mengikuti sungai yang kering 

di luar pendakian. 

 

jika masih bisa kaudengar suara derkuku 

itulah letak kampung  

dan hatimu 

yang sedang kucari itu, sayangku 

bertengger di pelepah pinang 

melagukan siang. 
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Jarak 
 
adakah yang lebih jarak 

antara hati dan laku 

ketika segala bahasa semakin gagu? 

 

segala percakapan 

gugur seperti kelopak bunga 

meninggalkan tangkainya. 

 

cuaca begitu buruk 

tak lagi bisa dijaga– ranggas seluruh jiwa 

yang semula padu terberai ke mana-mana. 
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Pelaminan 21 

 
di sinilah pengantin itu bertemu  

sebagai jarum jam  

yang menyatu di pelaminan waktu 

khusyuk mengucap akad 

di penghujung abad. 

 

kembar mayang di bukit doa 

turun dibawa dewa 

hingga ombak laut diam seketika 

sebab pantai jadi maharnya. 

sakral upacara 

tak lagi dengan labuhan bunga-bunga 

yang diusung para abdi raja. 

 

dan pengantin itu  

mendirikan kerajaan rahasia 

di dekat alun-alun jiwa 

jauh dari keramaian prahara 

pemeluk bencana. 
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Dedet Setiadi, tinggal di Ngluwar, Magelang. Beberapa buku puisi tunggal karyanya sudah 

terbir. Puisi2 yang lain masuk dalam sejumlah antologi puisi bersama penyair lain di Indonesia. 

Sejak tahun 1980-an sudah aktif menulis puisi dan dipublikasikan disejumlah media cetak, baik  

media lokal maupun nasional. 

 

Catatan 

 

Puisi Dedet seringkali mengejutkan, imajinasinya liar, sehingga pilihan kata yang diambil 

menghidupkan puisinya. Ia seolah tak pernah berhenti merenung, meski jalan hidupnya 

‘mengharuskan’ tak bisa berhenti bergerak. Rupanya, merenung yang dilakukan Dedet tidak 

harus sendirian di ruang sunyi. Justru bertemu dengan orang lain adalah cara dia merenung. 

Antara ‘hati dan laku” bukan area yang terpisah, kalau keduanya dibedakan dia akan merasa 

‘kehilangan’. Karena keduanya adalah satu, setidaknya seperti ‘dipelaminan’, dan disinilah 

perbedaan ditemukan, dan ‘menyatu di pelaminan waktu’. 

Silahkan menikmati 3 puisi Dedet, seorang penyair yang ringgal di dusun Candi, 

Ngluwar,Magelang. 


