
 

 

Ibu, Aku Kehilangan Bahasamu 

 

aku kehilangan bahasamu, 

ibu, saat kaki kananku mencium 

tanah kertapati ini. aku tak sempat 

mengucap salam, gerbang  

sriwijaya tak mampu kubuka 

 

kepada segala yang sakti  

para pendekar di gelanggang  

buka aku jalan, "aku datang."  

kuucapkan salam hormat  

 

lalu daundaun di sini luruh  

arus musi hilang gemuruh  

hanya nyanyian riang  

menyambutku yang rindu 

 

"sambut aku tangan terbuka  

rapat di dada. aku tundukkan  

kepala pemberi salam..."  

 

23 September 2022 

Hujan Jatuh Derai Air Mata 

60 juta harga satu kilo gram 

kutanya padamu, berapa  

hargamu untuk bertahuntahun 

membuatku percaya? 

 

langit Jakarta membara  

darah yang mengalir  

sama denganku: merah  

sebelum jadi kelam  

 

hujan jatuh  

derai air mata  

sampai ke rumahku 

ruang tamu sunyi  

2022 



Walau Satu Kata 

 
catat dan tulislah  

walau satu kata  

sebisamu kini  

kelak ia hidup  

dalam kenangan  

sebagai ingatan 

 

biarpun seorang anak  

nanti menemuinya  

dalam tumpukan  

rongsok almarimu  

 

dan ia mengingatkanmu 

ketika kau sudah lupa  

 

       pesan itu mengekal  

       ayah yang tanam 

       di kertas pertamaku  

       seperti biji tumbuhan 

       di halaman kebun  

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isbedy Stiawan ZS adalah 

sastrawan asal Lampung dan 

alumni Forum Puisi Indonesia 87 

yang masih produktif sampai 

kini. Buku-buku dan karya 

puisinya kerap memenangkan 

lomba/sayembara, atau masuk 

nomine.  Tahun 2022 ia 

meluncurkan dua buku puisi 

terbitan Siger Publisher, yakni 

Nuwo Badik dari Percakapan 

dan Perjalanan, Mendaur Mimpi 

Puisi yang Hilang, Ketika Aku 

Pulang (ketiganya terbitan Siger 

Publisher), dan Masuk ke Tubuh 

Anak-Anak (Pustaka Jaya). Ia 

pernah sebulan pada November 2015 melawat ke Belanda, dan lahirlah kumpulan 

puisi November Musim Dingin.  

 

 

 

 

Catatan 

 

 Sebagai penyair, dan di Lampung dikenal sebagai Paus Sastra, Isbedy 

sangat produktif. Sejumlah puisinya sudah diterbitkan menjadi buku. Baik buku 

puisi tunggal karyanya, maupun antologi puisi bersama penyair Indonesia 

lainnya. Belakangan, ia banyak membacakan puisi karyanya, dan diunggah di 

youtube. Ia tak lelah terus berkarya. Itulah penyair, terus berkarya, dan Isbedy 

melakukannya. 

 Tiga puisinya ini menyajikan tema yang berbeda, sekaligus menandakan 

Isbedy memiliki kepekaan terhadap persoalan. Ia tidak hanya menulis persoalan 

personal, tetapi menyangkut persoalan sosial, meskipun awalnya, seolah 

menuliskan suasana alam, setidaknya seperti puisi berjudul ‘Hujan Jatuh Derai 

Air Mata’. Tetapi, begitu kita masuki lebih dalam ruang puisinya, ia membuka 

dimensi yang lebih luas. 

 Itulah puisi2 Isbedy, membuka dimensi yang lebih luas, sehingga membuat 

pembaca tertegun. 

 Silahkan nikmati 3 puisi Isbedy. 


