
 

 

Jalan Pulang 
 
langkah tak henti 

jejak kaki di kefanaan 

menikmati nafas 

mengeja diri 

mencatatkan kisah  

pada lintasan semesta 

 

detik demi detik  

kulewati waktu 

menunggu keabadian 

magrib  menuju malam 

doa tak habis lelah  

mendzikirkan syukur 

 

kuhayati hidup 

meniti jalan pulang 

dalam debar cinta 

dekap Kekasih Jiwa 

 

Kedu,  2 April 22 

 

Mencari Jejak Leluhur 
   

senjaku  

mencari jejak kenanganmu Ellon 

menemu sajak luka 

dari darah anakanak nusalawo 

ini kali kaki menapak bumi longkobanua 

karangetang menyambut dalam keramahan purba 

membangunkan api di ujung puncaknya 

penghormatan bagi tetamu nusa 

sesayup omaoma mengidungkan kakalumpang di kebun 

bersama tumpukan kelapa tua 

binar matanya sepadan syair cinta terucap 

 

:di tepian pantai 

deru laut bergemuruh mengikis tabah yang rapuh 

memerihkan separuh hatiku 

kuputari tanah tamata 

tak kutemu jejakmu 

lenyap di hingar bingar tulude  

 

Priok 1 Januari 22 

  



Keterangan: 

 

Kakalumpang adalah tradisi sastra lisan Nusalawo purba yang dinyanyikan saat mengukur 

kelapa 

Lokongbanua Raja Pertama yang berkuasa di Siau (Sulawesi Utara) 

Karangetang adalah gunung berapi yang masih aktif sampai sekarangt di Siau, Tamata juga 

nama gunung tapi tidak aktif 

Tulude adalah upacara adat tahunan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan  

 

 

Selsa, lahir di Jakarta, menua di Temanggung, Jawa Tengah. 

Blogger, penulis di Kompasiana, dan pernah beberapa kali 

terlibat dalam penerbitan Buku Antologi atau Sekumpulan Puisi, 

Cerpen dan Esai.  Tercatat 30 buku bersama seperti Antologi 

Puisi Menolak Korupsi 4 & 5, Memo Anti Teroris, Jalan Remang 

Kesaksian, Membaca Kartini, Wajah Ibu, Rahasia 7 Hati, 

Antologi Esai Panoptikum Covid- 19 dan lain-lain. Pernah 

menerbitkan buku Sekumpulan Puisi 42 Jejak dan 100 Hari 

Tanpamu. Alamat Kompasiana 

https://www.kompasiana.com/selsa# CP :  082134210102 

 

 

 

Catatan 
 

Setelah kepergian suaminya, Selsa sepertinya tak bisa melepas rindu. Denyut hidupnya seolah 

selalu tak kuat segera kembali bertemu. Dunia yang dijalani sudah berbeda, tetapi ingatan tidak 

bisa sirna. Ia sering membayangkan, seolah seperti sedang jalan menuju pulang, untuk bertemu 

yang dirindukan, yang disebutnya ‘Kekasih Jiwa’. Rupanya, kerinduannya bukan hanya pada 

suaminya yang telah tiada, tetapi juga pada leluhurnya, Melalui puisi, kerinduan yang tak 

tertahankan bisa diobati. Agaknya, bagi Selsa, puisi bisa menjadi terapi. Dua puisinya ini 

menggoreskan kedukaan, yang mungkin belum sepenuhnya hilang. Tetapi, duka tidak 

membuatnya terlena, malah diolah menjadi energi kreatif, dan menghasilkan puisi. 

Semoga selanjutnya, energi kreatifnya terus menyala, sehingga duka menjadi menepi digantikan 

puisi. 

 

 

https://www.kompasiana.com/selsa

