
 

Halusinasi 
 

Kepada putus asa yang terus menumbuh, menyingkirlah sebelum ku jumpai gembiraku, 

karena segala hal yang menghasut tubuhku adalah halusinasi 

Kepada masa lalu yang menakutiku menjauhlah sejalan lembaran baru yang terbuka, karena 

segala yang mengacaukan hidupku adalah satu-satunya halusinasi 

 

Jangan percaya halusinasi kita ikuti suara hati karenanya ada kebenaran yang menjadi irama 

dan solusi dalam kita bergaul dan ber sosialita 

 

Magelang, 30 Juni 2022 

 

 

Langkah Mundur 
    
Langkah mundurkah 

hukum kita 

ketika kepastian hukum 

dirobek perkara 

saling tuduh 

mencari pembenaran 

adalah hal kebiasaan 

karena jalannya cerita 

bisa diatur sekenanya 

bagai skenario film 

 

Festival Film Indonesia kah ini 

dan sudah layak digelar 

di jalan jalan makin ramai 

orang orang membincangkan 

ada keterwakilan narasi 

terkait instansi dan institusi 

ada dimulainya lagi 

kebohongan publik 

saat aparat pejabat tinggi 

bermain lagi dar der dor. 

 

Muntilan 15 Agustus 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sudarmono lahir di Bantul 

Yogyakarta 1963 pendidikan S1 Fakultas 

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

penulis dan penyuka Sastra dan juga 

Kebudayaan sekarang mengelola Taman 

Bacaan Masyarakat/TBM Ruang Jiwa di 

Muntilan Magelang , tulisan puisi nya 

banyak diterbitkan oleh Komunitas Sastra di 

Indonesia pada umumnya antara lain 

Gambang Semarang, Kartini dalam Puisi, 

Kaffein Ruang dan Kreativitas, Jakarta dan 

Betawi 3 Titimangsa Lahirnya Peradaban 

Bangsa, Plengkung Yogyakarta dalam Sajak, 

Angkatan Milenial, Wasiat Botinglangi dan 

lain sebagainya Alamat Gataklamat No 63 

RT 04 RW 01 Desa Pucungrejo Kecamatan 

Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah 

Kode Pos 56414 Nomor WA 085226095700 

 

 

Catatan 
 

Puisi  Sudarmono. Seringkali menyajikan tema sosial, menuliskan persoalan sosial 

yang mungkin dialami atau dia lihat dan rasakan. Mungkin, ini terpengaruh aktivitasnya di 

tengah perburuhan, ketika dia masih bekerja di Bekasi, dan sekarang sudah pensiun. 

Aktivitasnya dalam pembelaan terhadap buruh, memberikan inspirasi untuk menulis puisi. 

Namun, tidak semua  puisi karyanya menyajikan tema sosial, kadang dia juga 

menuliskan hal-hal perenungan, atau menulis mengenai alam. Hal yang terakhir ini, mungkin 

Sudarmono teringat desa kelahirannya, yang tak jauh dari pantai di kawasan Bantul. 

Hal yang penting untuk Sudarmono, dalam menulis puisi dia perlu teliti dalam 

melakukan pilihan kata. Selain itu, tidak perlu tergesa menulis, dan jangan ditinggalkan, perlu 

banyak membaca. Silahkan nikmati 2 puisi Sudarmono ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


