
Membaca Jejak Perjuangan dalam Tiga Puisi karya Dalle Dalminto 

 

Oleh 

Fileski 

 

Di hari Jumat pagi yang penuh berkah, rasanya kurang lengkap kalau tidak membaca konten-

konten terbaru dari website Sanggaragam yang selalu penuh inspirasi. Salah satunya ada 

beberapa puisi karya Dalle Dalminto yang cukup menyita perhatian saya. Karena ada 

beberapa hal yang menarik. Mulai dari satu puisi "Di Dapur Ibu", yang menyajikan tema 

yang sangat penting dan dalam tentang peran ibu dalam keluarga. Melalui simbol dapur dan 

masakan, puisi ini menyoroti betapa ibu adalah pilar utama dari sebuah rumah yang selalu 

hangat dan penuh kasih sayang. Tema cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu 

melalui cara memasak menjadi simbol dari betapa besarnya perjuangan ibu dalam 

mempertahankan kebahagiaan keluarga. 

 

Puisi ini juga menyoroti perjuangan ibu dalam menjaga kesetiaan dan kebahagiaan keluarga. 

Ibu yang bekerja keras di dapur, menyajikan menu masakan yang beraroma cinta dan penuh 

kasih sayang, serta berdoa untuk kebahagiaan keluarga, menjadi simbol dari betapa besarnya 

perjuangan ibu dalam mempertahankan kesetiaan dan kebahagiaan keluarga. 

 

Selain itu, puisi ini juga menyoroti perjuangan ibu dalam menciptakan suasana rumah yang 

impian. Ibu yang bekerja keras di dapur, sambil menjaga api sayang yang selalu menyala, 

menjadikan rumah sebagai tempat yang selalu kokoh dan penuh kehangatan. Hal ini menjadi 

simbol dari betapa besarnya perjuangan ibu dalam menciptakan suasana rumah yang impian. 

 

Membahas puisi ini sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam 

tentang peran ibu dalam keluarga dan betapa besarnya kontribusinya dalam kebahagiaan 

keluarga. Puisi ini juga dapat mengingatkan kita akan pentingnya menghargai perjuangan ibu 

dan memberikan dukungan kepada mereka dalam menciptakan suasana rumah yang impian. 

Berikut puisinya:  

 

 

Di Dapur Ibu 

 

Di dalam dapur ibu 

Ada berjuta resep masakan cinta Ada aroma dan bau kasih sayang Juga ada doa-doa yang 

terhidang 

Dari racikan bumbu-bumbu rindu 

Dalam setiap rantang-rantang Yang ia disajikan 

Di dalam dapur ibu Ada kepulan asap-asap serupa restu Ada api sayang yang selalu 

menyala Yang dijadikan bekal bagi anak-anak Untuk menjaring mimpi di awal pagi 



Dari embus napas dan jari tangan ibu Terhidang menu masakan beraroma cinta Yang 

dihidupi dari balik pisau setia Merajam garang pagi, siang, sampai malam Walau kadang 

air mata datang menyapa 

Di dapur ibu 

Ada lidah yang bergoyang dalam menyatakan cinta 

Ada ulas senyum tulus ibu Saat usai menyajikan menu masakan baru 

Bagi anggota keluarga; suami, anak-anak, serta mertua Ada juga peluh ibu yang berjatuhan 

Sebab mempertahankan kesetiaan 

Dari sekujur badan Dalam suasana rumah impian 

Agar tembok rumah selalu kokoh Berhias tulus senyum kehangatan 

Bantul, 28 November 2022 

 

 

 

Puisi kedua berjudul “Jejak Bapak”, ada beberapa hal yang menarik dari puisi ini, "Jejak 

Bapak" menceritakan tentang perjuangan seorang bapak yang bekerja di sawah untuk 

mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapak yang bekerja keras di sawah, meskipun hanya 

sepetak, mampu membuat kami bahagia. Puisi ini menggambarkan betapa kerja keras bapak 

dalam mengolah sawah hanya sepetak agar menghasilkan butiran-butiran beras yang dapat 

menyambung hidup dan menjadi penyambung harapan. Puisi ini juga menggambarkan betapa 

bapak dengan tekun membajak, memupuk, dan mencabuti gulma yang mengganggu tumbuh 

kembang harapan, demi mengikis arah masa depan. 

 

Puisi ini juga menyoroti perjuangan bapak yang menanam mimpi dengan mengolah sawah 

yang hanya sepetak, yang menjadi tempat bapak menanam mimpi dan berharap agar masa 

depan lebih baik. Bapak yang senang melihat bulir-bulir padi yang mulai menguning, yang 

menandakan perjuangan bapak tidak sia-sia. Puisi ini juga menggambarkan betapa senyum 

bapak akan tersungging bila melihat bulir-bulir padi mulai menguning yang menandakan 

perjuangan bapak tak sia-sia. 

 

Puisi ini juga menyoroti masalah yang dihadapi oleh burung pipit yang semakin hari 

terhimpit oleh perubahan musim hingga sulit bermukim, karena tangan-tangan yang tidak 

takzim dan kepada Tuhan pun zalim. Puisi ini juga menyoroti masalah dunia yang 

menyilaukan mata dan menyebabkan kehilangan takwa. 

 

Secara keseluruhan, puisi ini menyoroti perjuangan seorang bapak yang bekerja keras di 

sawah hanya sepetak untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan menanam mimpi untuk masa 

depan yang lebih baik. Puisi ini juga menyoroti masalah-masalah yang dihadapi oleh burung 

pipit dan dunia yang menyebabkan kehilangan takwa. 

 

 

Jejak Bapak 

 

Bapak, setiap hari menapakan jejak Di hamparan sawah peninggalan simbah 



Tetapi mampu membuat kami bahagia 

Meskipun hanya sepetak Lahirlah butiran-butiran beras Penyambung hidup agar tak redup 

Sebab dari keringatmu 

Sawah yang hanya sepetak 

Adalah tempat bapak menanam mimpi Dengan membajak 

Lalu memupuk 

Serta mencabuti gulma 

Yang mengganggu tumbuh kembang harapan Mengikis arah masa depan 

Bapak, senyummu akan tersungging Bila melihat bulir-bulir padi mulai menguning Penanda 

perjuanganmu tak sia-sia 

Ada gurat-gurat bahagia 

Tercermin dari kerut keningmu yang makin menua 

Ayo lekas-lekas beranjak, Nak! 

Memanen padi yang mulai masak Jangan sampai keduluan burung pipit 

Yang semakin hari terhimpit Oleh perubahan musim hingga sulit bermukim 

Karena tangan-tangan tak takzim 

Kepada Tuhan pun zalim Sering abai melenyapkan takwa 

Tergerus oleh tawa-tawa fatamorgana dunia Yang menyilaukan mata 

Bantul, 12 November 2022 

 

 

 

Puisi ketiga berjudul Puisi "Cianjur Siang itu", menggambarkan tentang keadaan yang buruk 

yang terjadi di Cianjur. Kondisi ini ditunjukkan melalui kata-kata seperti "tanah bergoyang", 

"rumah dan gedung ambruk", dan "suasana buruk" yang menunjukkan bahwa terjadi bencana 

alam seperti gempa bumi atau tsunami. 

 

Puisi ini juga menggambarkan bagaimana masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut 

mencari tempat yang aman untuk berlindung dan menghindar dari pohon-pohon yang 

tumbang. Dalam puisi ini, kabar duka terdengar dari berita yang menyatakan bahwa tanah 

retak dan rumah rebah, serta air mata mengalir tak terkendali. 

 

Puisi ini juga menyoroti bagaimana masyarakat yang terdampak bencana alam itu menerima 

keadaan ini meski pada awalnya tidak rela dan merasakan luka dan derita. Namun, puisi ini 

juga menunjukkan bagaimana masyarakat yang terdampak bencana alam itu tetap berharap 

agar tanaman padi tetap berisi, palawija, kedelai dan jagung tetap aman di lumbung agar 

hidup tetap berlanjut. 

 

Secara keseluruhan, puisi ini menggambarkan tentang bagaimana bencana alam dapat 

menyebabkan kerugian dan kesedihan, namun juga menunjukkan bagaimana masyarakat 

yang terdampak bencana alam itu mampu mengatasi kesulitan dan tetap berharap untuk masa 

depan yang lebih baik. Puisi ini juga menyoroti pentingnya berdoa sebagai perantara jiwa 

dalam menghadapi situasi yang sulit. 

 



 

Cianjur Siang itu 

 

Kami lari tunggang langgang 

Cianjur siang itu Tanahmu bergoyang Air mata pun menggenang Rumah dan gedung ambruk 

Suasana buruk Seketika hati terpuruk 

Mencari tempat lapang Menghindar dari pohon tumbang 

Cianjur siang itu 

Kabar duka terdengar dari berita Tanah retak, rumah rebah Air mata tumpah Tak pandang 

usia Ini semua kehendak-Nya 

Ayah, ibu, dan simbah Mencium tanah 

Jika semesta telah berkata 

Rela tak rela kudu menerima Meski luka, meski derita menyapa 

Kita bisa tak apa-apa Semoga tanaman padi tetap berisi Palawija, kedelai dan jagung Tetap 

aman di lumbung Agar hidup tetap berlanjut 

Tetapi hanya tegar dan berdoa Yang jadi perantara jiwa 

Bantul, 26 November 2022 

 

 

 

Puisi "Di Dapur Ibu", "Jejak Bapak" dan "Cianjur Siang itu" masing-masing memiliki 

kekurangan dan kelebihan. Pada puisi "Di Dapur Ibu", kelebihannya adalah dapat menyoroti 

pentingnya peran ibu dalam keluarga dan betapa besarnya kontribusi ibu dalam menciptakan 

suasana rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Namun, kekurangannya adalah tidak 

menyoroti perjuangan ibu dalam konteks yang lebih luas. 

 

Puisi "Jejak Bapak" memiliki kelebihan dalam menyoroti perjuangan seorang bapak yang 

bekerja keras di sawah hanya sepetak untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan menanam 

mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Namun, kekurangannya adalah tidak menyoroti 

perjuangan bapak dalam konteks yang lebih luas. 

 

Puisi "Cianjur Siang itu" memiliki kelebihan dalam menggambarkan tentang bagaimana 

bencana alam dapat menyebabkan kerugian dan kesedihan, namun juga menunjukkan 

bagaimana masyarakat yang terdampak bencana alam itu mampu mengatasi kesulitan dan 

tetap berharap untuk masa depan yang lebih baik. Namun, kurangannya adalah tidak 

menyoroti perjuangan masyarakat dalam mengatasi bencana alam secara detail dan rinci. 

 

Secara keseluruhan, ketiga puisi tersebut memiliki kelebihan dalam menyoroti pentingnya 

peran orang tua dalam keluarga dan perjuangan masyarakat dalam mengatasi kesulitan. 

Namun, ketiga puisi tersebut juga memiliki kekurangan dalam tidak menyoroti perjuangan 

orang tua dan masyarakat dalam konteks yang lebih luas dan detail. Jika kita ingin 

mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang sebuah peristiwa, akan lebih baik untuk 

tidak membaca puisi, namun membaca berita. Selamat menikmati puisi dengan sepenuh hati.  

 



 

 

 

 

Biodata Fileski 

 

W. Tanjung Files, atau lebih dikenal 

sebagai Fileski, lahir di Madiun, Jawa 

Timur pada 21 februari 1988, adalah 

seorang penulis, penyair, musisi, dan 

guru seni budaya di SMAN 2 Madiun. 

Pernah menempuh pendidikan di 

Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta 

Surabaya pada tahun 2007 di jurusan 

Seni Teater. 

 

Kerap kali diundang di berbagai ajang 

sastra mancanegara, terutama negara-

negara serumpun bahasa, dan pernah 

meraih Anugerah Hescom dari E-Sastera Malaysia selama 3 periode berturut-turut. Dua kali 

dipilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Temu Sastra Nasional MPU ke XI dan XI. Meraih 

Rekor Musikalisasi Puisi 11 jam Non Stop di Festival Lanfang.  

 

 

 

 

 

 


