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Kata Pengantar

Aktivitas menulis, apalagi puisi adalah pengala-
man pertama penulis. Buku ini memang bukan meru-
pakan buku materi pelajaran IPA atau Matematika, 
karena penulis berlatar belakang Sains secara akademik.

Penulis juga tidak memiliki latar belakang ilmu 
tentang bahasa maupun kesusasteraan. Hanya karena 
dorongan hatilah, maka penulis mencoba membebas-
kan pikiran dan perasaan melalui untaian kata-kata ini.

Buku ini mencoba menyuguhkan  warna lain se-
bagai ungkapan perasaan, yang sebagian besar meru-
pakan pengalaman dan perjalanan hidup penulis. 
Jujur, penulis tidak pandai merangkai untaian kata men-
jadi kalimat yang menawan. 

Namun penulis berharap, apa yang tertuang 
dalam karya ini, apapun namanya, mampu 
menjadi media untuk menyalurkan ide, gagasan 
atau perasaan. Minimal untuk penulis pribadi. 
Penulis juga berharap, curahan hati lewat kata-kata 
yang sederhana ini bisa menjadi bahan refleksi bagi 
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pembaca. Syukur apabila di antara 50 judul puisi (kalau 
boleh disebut demikian), punya makna dan memantik 
inspirasi bagi orang lain untuk berkarya dengan lebih 
baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih 
untuk penerimaan dan apresiasinya. Penulis sangat ber-
terima kasih pula apabila ada saran dan masukan yang 
dapat memotivasi penulis untuk terus berkarya dan 
berkarya.

Penulis
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Bahagia dengan Menerima

Bahagia…………
Semua orang ingin meraihnya
Bukan mendapatkan rezeki 
Yang awalnya tak ada sekarang banyak tak terkira
Tetapi kita sempat berbagi rasa dengan sesama

Bahagia…………
Semua orang ingin meraihnya
Dengan berbagai cara mendapatkannya
Ada yang ternganga terbuka dengan mudahnya
Kadang tersadar terpaksa harus tertunda 

Bahagia…………
Semua orang ingin meraihnya
Pada tingkat yang berbeda 
Sebenarnya tak sadar sudah merasakannya
Dan pada rasa syukur itu sebenarnya bahagia itu ada

Bahagia…………
Semua orang ingin meraihnya
Kesempatan yang kita ambil itu adalah nikmat dari 
yang kuasa
Dengan ikhlas mendapatkannya
Bahagialah kita dengan meneria apa adanya
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Yakin Bisa

Ah… gitu aja gak bisa?
Rasanya kita pernah ada dalam dada
Rasanya kita pernah ada dalam kata
Enyahlah semua yang ada
Sekejap aku akan merubahnya

Ah… gitu aja gak kuat?
Rasanya kita pernah ada dalam dada
Rasanya kita pernah ada dalam kata
Memandang beban yang dilihatnya tak berat
Aku pasti kuat

Ah… gitu aja gak berani?
Rasanya kita pernah ada dalam diri
Rasanya kita pernah ada saat menemani
Diam di sini dan tak usah dekati
Usah kau jamah biar aku sendiri

Ah… gitu aja takut?
Rasanya kita pernah ada dalam dada
Rasanya kita pernah ada dalam kata
Terasa tambah volume dada di atas perut
Terlihat kepala manggut-manggut
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Mantap Berkarya 

Aku ingin melihat siswaku berprestasi
Meraih sesuatu pada level diatas rata-rata
Guru senang melihatnya
Orang tua bangga karenanya

Aku ingin melihat siswaku berkarakter 
Memiliki kepribadian yang kuat
Memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia
Lebih utama dari sekedar rata-rata

Aku ingin melihat siswaku berbudaya
Memiliki pikiran dan akal yang sudah maju
Meraih prestasi segera dituju
Insyaallah menjadi nomer satu

Setinggi cita-cita itu
Dikelola dengan menejemen mutu
Akuntabilitas yang pantas
Transparansi dengan pasti
Dan partisipatif yang selalu aktif
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Daring

Tiba-tiba dengan tak terduga
Semua mata dan pikiran terbuka
Mengamati suasana sedunia
Dengan terpaksa kita harus bisa

Telepon sudah biasa diangkat
Whatsapp setiap saat terjawab
Belajar di kelas sudah sejak dulu
Belajar daring belum sering

Guru mengajar dengan daring
Orang tua protes tak bisa berdamping
Karena setiap hari wajib mengisi piring
Orang tua merasa terguling guling

Lama tak berjumpa guru dan siswa
Tapi hari orang tua mengantar sendiri
Tugas siswa yang harus diteliti dan dievaluasi
Semoga ini berarti bagi siswa-siswi

Ini kenyataan yang harus kita alami
Pembelajaran daring saat ini
Perjalanan waktu sangat berarti
Menyiapkan siswa-siswi yang berprestasi
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Semerbak

Di balik kesederhanaan penampilan
Suka berderma kanan kirinya
Khoirunnas anfauhum linnas 
Sebaik-baik manusia siapa yang bermanfaat bagi 
sesama

Di balik kesederhanaan pakaian
Dia punya kuasa buat mengentaskan bagi yang tak berdaya
Khoirunnas anfauhum linnas 
Sebaik-baik manusia siapa yang bermanfaat bagi 
sesama

Di balik kesederhanaan cara berjalan
Langkah pasti tak pernah henti
Mengisi hari demi anak istri dan kanan kiri
Khoirunnas anfauhum linnas 
Sebaik-baik manusia siapa yang bermanfaat bagi sesama

Di balik kesederhanaan bicaranya
Sedikit kata tapi bermakna
Tak jarang sesama meminta bantuannya
Khoirunnas anfauhum linnas 
Sebaik-baik manusia siapa yang bermanfaat bagi sesama
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Senyum Bermakna 

Sudah paham nak?
Ada yang ditanyakan?
Kata guruku seraya memandangku 
Dengan penuh cinta

Tak ada perasaan takut bertanya
Tak ada rasa rendah diri karena dimotivasi
Merasa terbina karena kehadirannya
Merasa berguna atas perhatiannya

Cemberut dan sangar jauh darinya
Kiranya jadi ambyar karenanya
Ketulusan dan keikhlasan terpancar darinya
Masa depanku jadi terencana

Senyumnya tak pernah sirna 
Selalu mengajak hati yang tidak bergerak
Menjadi terangkat kaki yang lekat
Karena senyumnya yang bermakna

Jangan salah mengambil makna 
Tak jarang yang salah sangka
Merendahkannya yang tak seharusnya
Senyumnya selalu bermakna bagi semua
Asal mula
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Bergerak 

Bebas berlari kencang tak terhalang
Ada kalanya melesat dengan cepat
Ada yang hanya merayap
Ada pula yang pasif tak kentara

Makan dan minum
Bernafas
Tumbuh dan berkembang 
Berkembang biak
Mengeluarkan zat sisa
Peka terhadap rangsang
Menyesuaikan diri dengn lingkungan
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Yang Beda Akan Bicara

Pada masa yang sangat lama 
Masih saja nyata seolah di mata
Bangkit dari tidur karenanya
Sebangku dulu aku dengannya

Memang selalu beda yang nampak darinya
Tak jarang muka tersenyaum padanya
Tetap saja dia tak ada prasangka 
Selalu ceria dan serius pada masalahnya

Jauh dari kebiasaan 
Malah jadi gurauan teman
Suatu saat banyak orang terperanjat
Karena ternyata dia hebat
 
Sekarang banyak orang bertepuk tangan girang
Dulu asing sekarang tampak tak jarang
Menjadi idola dan tampak bintang
Sadarilah yang beda akan bicara dengan prestasinya
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Iman - Namanya

Mahal harganya
Hingga tak terbatas nilainya
Mengenal yang sebenarnya
Siapa pencipta kita

Mahal harganya
Hingga tak terbatas nilainya
Mengenal yang sebenarnya
Siapa yang memberi kehidupan ini

Mahal harganya
Hingga tak terbatas nilainya
Mengenal yang sebenarnya 
Siapa yang menciptakan dan mengatur semuanya

Mahal harganya
Hingga tak terbatas nilainya
Mengenal siapa yang sebenarnya 
Siapa yang mengambil nyawa kita 

Alhamdulillah petunjuk itu telah kita terima
Iman namanya, amal pelengkapnya
Semampunya kita melaksanakannya
Pasti kita jumpai janji-Nya
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Tak Nampak tapi Berdampak

Akhir 2019, awalnya kita melihat ke sana, jauh di negri cina
Bersama hati ini saling kata dengan sesama
Seperti itu ya……..?  Kita keheranan…….wah mengerikan…..

Sekarang mata kita melihat dekat di sini, di negri sendiri 
terjadi pandemi

Tak lebih dari 500 micrometer diameter badannya
Tak sebesar bolanya real madrid, tak sebesar bolanya 
zinedine zidane
Tak terlihat mata kepala tapi luar biasa
Tetangga kita mengenal dia namanya corona
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Sandaran Hati

Semua orang baik, semua memiliki cerita masa lalu 
Semua orang jahat, semua memiliki hak masa depan 
Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk 
berubah menjadi lebih baik
Sejahat perbuatannya, seburuk apapun perangainya, itu 
adalah masa lalu
Allah beri kesempatan seseorang untuk berubah

Rasul pernah akan dibunuhnya, karena hati kerasnya
Tapi sekarang dia berada di sampingnya
Terbaring di sebelah makam beliau
Manusia yang dilembutkan hatinya dan berubah karena 
hidayah-Nya
Beliau…………..Umar bin Khattab

Wahai manusia………..jangan memandang seseorang dari 
Status dan hartanya. 
Kerana sepatu emas “fir’aun” berada di neraka, sedangkan 
Terompah “Bilal bin Rabah” terdengar di syurga.
Ternyata hanya, siapakah sandaran kita.
Maka akhir dari semuanya bermuara

Wahai manusia………..jangan memandang rendah 
seseorang dari lingkungannya
Gula tetap manis diantara makanan pahit di sekitarnya. 
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Teratai mekar cantik di air yang kotor
Kekuatan tekad tak ada yang mampu mengalahkannya
Allah sajalah sandarannya
Jangan Diam dan Bermimpi Saja

Tak perlu pusingkan masa lalu, karena memang sudah 
berlalu
Tak perlu malu dengan tempat asalmu karena itu pernah 
menjadi bagianmu
Jika kau mau,insyaallah itu menjadi hakmu
Bangkit dan bergerak jauh lebih indah dari pada diam 
dan hanya bermimpi

Belajar sabar dengan terus berusaha
Tak kenal dengan musuh kita putus asa
Mungkin kadang perlu akselerasi, mungkin perlu juga 
kendali 
Tapi tak kenal berhenti demi cita2 sejati

Wahai saudaraku
Jika semua yang kita kehendaki seketika kita miliki, 
dari mana kita belajar ikhlas...?
Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari 
mana kita belajar sabar...?
Jika setiap doa segera terkabulkan, bagaimana kita 
dapat belajar ikhtiar...?
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Masa-masa sulit dan pahit pernah dekat dengan kita
Air mata dan doa senjata kita, pembuka pintu rahmat-Nya
Sabar dan ikhlas penyelesai masalah yang utama
Syukur dan doa selalu menyertai usaha kita
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Rahmatnya Mendahului Murkanya

Semua orang baik, semua memiliki cerita masa lalu 
Semua orang jahat, semua memiliki hak masa depan 
Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk 
berubah menjadi lebih baik
Sejahat perbuatannya, seburuk apapun perangainya, itu 
adalah masa lalu
Karena rahmat-Nya mendahului murka-Nya

Sembilan puluh sembilan nyawa telah melayang
Genap seratus dan puaslah hatinya
Tapi hati tergerak “dengan apa dia harus mengganti”?
Manusia yang dilembutkan hatinya dan berubah dengan 
hidayah-Nya
Allah menyeru rahmat-Ku mendahului murka-Ku

Seluruh cerita hidupku penuh dengan lumpur dosa
Detik ini hadir kesadaranku, ingin rasanya menjadi 
orang berguna
Ternyata hanya, siapakah sandaran kita.
Tak ada putus asa dari jiwa, akhir dari semuanya bermuara
Karena rahmat-Nya mendahului murka-Nya

Wahai manusia………..jangan memandang rendah diri 
Anda sendiri 
Hanya diri kita sendiri yang berkuasa mengangkat 
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derajat kita atas ijin-Nya
Kekuatan tekad tak ada yang mampu mengalahkannya
Allah sajalah sandarannya
Karena rahmat-Nya mendahului murka-Nya
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Mantap Berkarya

Dalam wadah keluarga besar
Lima puluh lima guru dan tenaga pendidikan
Bekerja di ladang menggembala 758 anak manusia
758 karakter siswa yang berbeda
Mantap menejemen dalam mengelolanya

Dalam wadah keluarga besar
Lima puluh lima guru dan tenaga pendidikan
Bekerja di ladang menggembala 758 anak manusia
758 karakter orang tua siswa yang berbeda
Mantap akuntabilitas dalam mengelolanya

Dalam wadah keluarga besar
Lima puluh lima guru dan tenaga pendidikan
Bekerja di ladang menggembala 758 anak manusia
Menyadari karakter masyarakat yang berbeda
Mantap transparansi dalam mengelolanya

Dalam wadah keluarga besar
Lima puluh lima guru dan tenaga pendidikan
Bekerja di ladang menggembala 758 anak manusia
Berharap peduli dari alumni dan mereka
Mantap partisipasi dalam mengelolanya

Berprestasi, berkarakter dan berbudaya
Itulah cita-citanya………………….
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Pandemi berhikmah

Di balik sesuatu yang nyata ada hikmah di dalamnya
Belum tahu saja pada awalnya
Zona nyaman membuat kita malas bergerak
Kenyataan membuat kita terpana
Tak siap menghadapi semuanya

Ada tapi tak kasat mata
Harus percaya adanya
Karena bukti tak dapat tidak diterima
Tak cuma lokal disekitar kita, bahkan mendunia
Corona………oh corona

Dulu bebas kemana, sekarang jangan kemana-mana
Dulu bebas berbicara, sekarang mulut tak bebas terbuka
Dulu bertatap muka, sekarang bebatas sarana
Dulu bekerja bersama-sama dalam satu arena, sekarang 
harus berjauhn di sana
Corona…………oh corona

Manusia hanya melaksanakan titahnya
Dengan segala daya dan usaha
Ternyata bias juga selesai semuanya 
Karena terpaksa pandemi memaksanya
Pandemi membawa hikmah bagi manusia
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Masker

Bertemu berhadapan tak saling menyapa
Bertemu ditempat belanja diam saja
Bertemu di jalan, tak berkepentingan untuk menyapa
Konsentrasi pada anak-anak mereka sendiri 
Karena jangan sampai terlena dari perhatiannya

Ketika lapar dan haus terasa
Duduklah mereka membasahi bibir dan mengganjal 
perutnya
Terbukalah wajah mereka dan malu-malu bertanya
Apakah kamu 30 tahun yang lalu satu angkatan den-
ganku di bangku kuliah?
Tersenyumlah dua-duanya dan pecahlah tawa keduanya

Rupanya masker yang bikin ragu menyapa
Rupanya masker yang bikin malu bertanya
Rupanya masker yang bikin diam tak berani bicara
Maaf ya kawan………. Gara-gara masker ini wajahku 
berbeda
Hahahaha……………..

Maaf ya kawan, maaf seribu maaf
Pandemi bikin diri ini harus berhati-hati
Karena masker ini kau jadi tak mengenalku lagi
Masker ini senjata masa kini melindungi diri
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Penggerak

Tidak harus dipanggil  
Tidak harus didekati
Tidak harus menyinggung hati
Apalagi dimarahi
Semua harus bisa berinovasi menggerakkan diri
Zona nyaman akan tergilas jaman
Zona nyaman akan tertinggal jaman
Zona nyaman membuat kita terlena
Zona nyaman membuat kita tak menyangka
Ternyata sangat-sangat dinamis dunia
Kemarin itu bagi kita tak ada arti
Kemarin itu dilihat dengan sebelah mata
Sekarang mebuat kita terpana
Karena mereka ternyata sudah jauh meninggalkan kita
Harus bergeraklah kita dan menjadi penggerak bagi semua
Jalan pelan sampai juga
Jalan cepat, sesuatu segera kita dapat 
Marilah kita bergerak dan sempatkan sebagai penggerak
Berinovasi mengangkat harkat martabat
Meraih mimpi yang tersimpan di hati
Doa setiap hari
Bekerja sepenuh jiwa raga
Bernilai bagi sesama
Semua jadi bermakna
Karena gerak kita
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Jangan Berlebih

Sesuatu ada takarannya
Jangan terlalu lama mata terbuka
Suatu saat tak kuat menahannya
Lama-lama tak sadar jadinya
Teridur namanya
Sesuatu ada batasnya
Jangan terlalu lebih memasukkannya
Tampat ini terbatas volumenya
Jadi keras dan tak nyaman rasanya
Kemlekaren namanya
Ambilah sekedarnya
Yang dekat dengan anda utamanya
Peduli pada sesama
Itulah perintah agama 
Puas dan nyaman di hati terasa
Banyak dan berlebih tak disuka
Ada hak orang lain di sana
Semua orang melekat sifat manusia
Rakus tiada kira-kira
Wahai manusia sadarlah kita semua
Seberapa kuat sih kemampuan kita?
Seberapa besar sih kuasa kita?
Sadarlah wahai manusia
Secukupnya dan sewajarnya 
Indah dan bahagia pada diri anda
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Peran

Terlalu lama melebihi waktunya
Terlalu besar melebihi ukurannya
Terlalu keras melebihi ukuran kerapatannya
Terlalu panas melebihi suhunya
Peran kita menjadi penyeimbangnya
Terlalu lemah tak kuasa
Terlalu sedikit tak cukup
Terlalu sedih jadi merintih
Terlalu sempit tak dapat lewat
Doa kepada yang maha kuasa menjadi penyempurna
Di dunia tak ada yang sempurna 
Karena itu hanya miliknya
Pantang menyerah begitu saja 
Tak henti musti usaha semampunya
Agar nyata peran kita
Tak peduli yang memandangnya
Tak peduli yang menyapanya
Tak peduli cuitan di medsosnya
Anggap tidak ada urusan dengan kita
Terbukti nyata manfaatnya
Sebaik-baik manusia adalah
Mereka yang paling besar manfaatnya
Seberapa peran kita bagi sesama
Lepas dari pikirannya 
Tentang hasinya
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Senyuman

Tak disesali semua yang telah terjadi 
Walau ada yang ingin diperbaiki karena salah
Cukup senyuman yang muncul atas kesadaran
Dari semua yang tak ada kata sempurna
Tak sama tak apa-apa
Selalu sama berarti kamu adalah saya
Ada kalanya sejalan ada kalanya beda kemauan
Karena faktanya demikian
Senyuman menyelesaikan perselisihan
Senyuman mendamaikan keadaan
Senyuman menumbuhkan perdamaian
Senyuman meringankan beban
Kemarahan luruh dengan senyuman
Kekeluargaan tumbuh dengan senyuman
Percintaan tumbuh dari senyuman
Dari senyuman tumbuh kebahagiaan
Wahai saudara jangan terlalu mahal harganya
Hanya dua cetimeter ke kiri dan ke kanan
Sedekahkan bagi teman
Tak akan membawa kerugian
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Cahaya dan Mata

Betapa indahnya sesuatu yang tercipta
Karena ada yang diterima oleh mata
Betapa gelapnya dunia tanpanya 
Karena tak ada yang sampai mata
Apapun dapat terucap sebagai komentarnya
Baik, buruk, indah, rupawan, warna-warni 
Semua dapat dibuat cerita karna adanya dia
Dengan rupa dan selanjutnya semua bermakna
Bayang-bayang ada, dan selalu mengarah melawan 
sumber cahaya
Itulah keteraturan alam bukan buatan manusia 
Manusia belajar dari sifatnya 
Allah Subhanahuwata’ala Maha Sempurna 
Coba sebentaaaar….. Saja ditinggal dia
Mereka bilang apa? Aduuuuhh gelapnya……
Bersyukurlah kita karena pembuatnya
Allah subhanahuwata’ala maha sempurna
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Puasa 

Jangan terus dan terlalu dipenuhi 
Kasihan biar istirahat sebentar saja
Musti ada istirahat baginya 
Demi kelangsungan kerja selanjutnya
Ada teman bertanya laparkah anda
Ada teman bertanya hauskah anda
Tersenyum aku mendengar jawabannya
Karena niat, lapar dan haus terasa biasa-biasa saja
Ada lain jawabannya
Kenapa kita berlapar-lapar sekian lama
Menahan keinginan yang diharap segera
Tak lain karena mengharap ridhonya
Ya Allah …. Aku manusia sang pendosa
Ampuni aku sedalam kesalahan dan dosaku
Menanti dan berharap ridhomu
Untuk menemui-mu…………dan berada di surga-Mu
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Perjalanan

Analisa masalah selalu melibatkan akal dan logika
Semua terbuka untuk manusia 
Siapapun dapat melakukannya
Untuk menemukan hakikatnya
Baik menurut kita bisa jadi tak baik menurutnya
Benar menurut kita bias jadi tak benar menurutnya
Dengan acuan apa manusia menilainya
Hanya Tuhan pemiliknya
Akalku membawa anganku pada kenyataan
Hidup dengan dominasi keyakinan tak terarah
Aku jauh dari Tuhan bukan karena belum hadirnya 
peringatan
Mungkin karena kurang sentuhan kebenaran tuhan
Mohon ampun tuhan…… sudah penuh dosaku
Mohon ampun tuhan…… aku belagu karena mulutku 
Mohon ampun tuhan…… lepas dari jalanmu
Bukti kebenaran nampak oleh semua dan tak dapat 
diragu
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Mimpi itu nyata

Ada raga ada jiwa, bekerja waktunya
Dapat menjadi petunjuk manusia
Tak mungkin dalam dunia nyata 
Hanya makna dan sekian waktu baru terasa
Nyata dalam alamnya
Heran, kaget, kecewa, takut, dalam kesadaran dari 
tidurnya
Senang, bahagia, dan penuh harap darinya karena yang 
tadi dialaminya
Berharap dan bersandar pada sang pencipta
Kita sadar bahwa jiwa kita begitu jauh bisa merasa
Lebih cepat pergi entah kemana
Raga tak secepat melesat seperti angan-angan kita
Jiwa manusia bebas pergi kemana saja
Mimpi manusia adalah rahasia
Bersyukur aku karenanya
Sebagai petujuk dan benar adanya
Apa yang harus aku kerjakan nyata darinya
Ya Allah  ……………………………
Alhamdulillah……………………………
Jalan hidupku engkau tunjukkan kepadaku
Sesaat aku lelap dalam istirahatku
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Sesudah Kesulitan

Siapapun punya cerita perjalanan hidupnya
Bagai roda bulat yang beputar
Selalu ganti posisi setiap bagiannya
Atas bawah seirama kelajuannya
Kartini berkata habis gelap terbitlah terang
Kartini sungguh berusaha mengubah derajad bangsanya
Dengan semangat dari dalam dadanya
Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan
Tuhan itu maha pemelihara hambanya
Dengan keyakinan pada rabb yang maha kuasa
Berat jadi ringan masalah yang terasa
Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan
Ada siang ada malam berganti setiap hari
Berbekal sabar diri tanpa henti
Berharap hanya kepada ilahi
Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan
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Dipercaya

Aku tak kaya harta, aku tak kaya ilmu
Aku tak pandai bicara, aku hanya orang biasa
Tuhan sangat bijaksana pada keadaanku
Memilihku di tengah-tengah hidup mereka
Ya Allah ……… begitu nyata mimpiku
Engkau pilih aku melakukan sesuatu
Memilih aku diantara saudaraku
Engkau hadirkan kuasamu dengan kekuatan dari 
kelemahanku
Tiada sesal di hati tiada sesal karena begini
Bersyukur atas kesempatan ini
Saudaraku….. Engkau sebagai jalan cobaan bagiku
Demi dekatnya diri yang hina ini padamu ya tuhanku
Bahagia rasanya ikut berbagi bersama
Meringankan beban saudara
Terima kasih Tuhan telah engkau percaya
Terpilih aku bagi mereka
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Gemericik

Tanpamu sepi tak bersuara
Tak lelah kau mendapingiku
Dalam sepinya suasana
Gerakmu mengikuti hukum alam apa adanya
Aliranmu menyinggung perasaanku
Manusia tak boleh diam berkarya
Demi hari yang selalu bermakna
Mencatat prestasi sebanyak-banyaknya
Terlihat daun jatuh dari rantinya
Pertanda selesai tugas fungsinya
Wahai manusia, jangan pernah berhenti berkarya
Sampai organ kita tak kuasa
Gemericik air terus mengalir di jalannya 
Tak pernah lelah bekerja
Memberi semangat yang mendengarnya
Manfaat kita semai untuk sesama
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Kesombongan

Mereka gak penting 
Mereka tidak paham
Mereka tidak mengerti
Udah………….perhatikan aku…!

Gak mau mendengar kata orang
Menutup telinga jika ada berita
Mudah baginya 
Tak susah katanya

Lihat gaya bicara dan langkah jalannya
Angkuh tak sudi lihat kanan kiri
Tak merasa pernah terlindungi
Langkahnya seribu kaki

Kalian dapat bertanya
Apa sih sombong itu?
Sudah terpapar dari langkah dan ucapannya
Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain

Ampuni aku, ya Allah 
Dari sifat seperti ini
Tak jauh dari komunitas saudara saudari
Hingga hidupku diurus kanan kiri
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Sadarku

Seperti setiap pagi, siang, sore, malam
Aktivitas biasa berjalan seiring waktu
Hari demi hari, minggupun berganti minggu
Bahkan tahun menambah usianya
Kanan kiri biasa bercengkerama 
Saudarapun biasa bekunjung ke sana
Tiap hari dan tiap saat, memenuhi hajat hidupnya
Ada senyuman dan pernah ada juga tangisannya
Tergugah aku dari lenaku
Tergugah aku dari kesadaranku
Sengaja aku tutupi wajah karena tangisku
Malu dan sedih atas diriku
Buat apa sebenarnya keberadaanku
Tak manfaat kepada sesamaku
Sebaik-baik manusia yang bermutu 
Yang bermanfaat bagi sesama sewaktu-waktu
Astaghfirullahal’adziim
Ampunilah aku atas lupaku
Alhamdulillah, ya Allah 
Engkau bangkitkan kesadaranku



32 Triad Suparman, M.Pd.

Aku Bisa

Hari petama dan belum juga sempurna
Terpaksa giliran wajib terlaksana
Gugup menyiapkan segalanya
Persiapanku jauh dari yang diminta
Kenapa bukan itu yang nyata 
Tapi biar saja menjadi pelajaran bagi saya
Aku baru sadar kalau bisa sebenarnya
Semua itu pasti suatu saat nyata hikmahnya
Tuhan maha tahu dan bijaksana 
Tak perlu terbawa suasana
Sikapi semua dan ungkapkan bahagia
Semoga Tuhan sempatkan kita pada saatnya
Asal jangan terlena meraihnya
Orang lain bisa, akupun bisa 
Jauh dari sombong sifatnya
Berharap hanya pada yang kuasa
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Syukur dan Sabar

Seorang raja diraja bahkan juga dilebihkan ilmunya 
dari yang lainnya
Tersenyum karena tak tega melihat dan mendengar 
teriakan semut yang takut terinjak pasukannya
Beliau sulaiman namanya 
Jauh dari sifat sombong pada dirinya
Tuhan berkata dalam ayatnya sedikit manusia bersyu-
kur kepadanya
Tapi tidak termasuk sang raja 
Sadar kelebihannya dari mana asalnya
Kehendak Allah pada dirinya manjadi manusia lebih 
dari pada umumnya
Terkuat, terpandai, terhebat, siapa kamu siapa aku?
Berdoalah padanya jauhkan aku dari sifat itu
Pada awalnya aku tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa
Karena bahagia terasa saat kita sadar dan bersyukur 
pada-Nya
Saudaraku, siapa lebih sabar darinya?
18 tahun lamanya tak sehat raganya
Hanya berani mengadu kepada penciptaku dan penciptamu
Sabarnya karena paham Tuhan yang maha satu
Sulaiman…………… hamba Allah kaya raya dan dit-
inggikan ilmunya dari sesamanya
Allah ridha dengan sikapnya
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Ayub…………… hamba Allah tak kurang kesabaraannya
Allah perkenankan doanya dan Tuhan lebihkan keluar-
ganya
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Malaikat Dengar Jawabnya

Malaikat terkagum dengan ciptaan Allah yang hebat 
dan kuat
Indah pula dipandang mata
Betapa hebat dan kuatnya gunung-gunung 
Rotasi bumi terkendali dengan terpancang gunung-
gunung itu
Yaa allah……… adakah yang lebih kuat darinya?
Malaikat peroleh jawab dari-Nya
Apilah dia
Hilang menjadi arang apa pun yang dilalapnya
Yaa Allah……… adakah ciptaanmu yang lebih kuat 
darinya?
Malaikat peroleh jawab dari-Nya
Airlah dia
Sehebat apapun api membara padamlah dia terkena 
siramannya
Yaa allah……. Adakah ciptaan-Mu yang lebih kuat 
darinya?
Malaikat peroleh jawab dari-Nya
Anginlah dia
Terbentuklah arus dan terbawanya kapal ke sana
Yaa Allah……. Adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari itu?
Malaikat peroleh jawab dari-Nya
Anak cucu Adam bersedekah dengan tangan kanannya
Tak diketahui tangan kirinya
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Gak bisa mundur

Walaupun turun jalan yang dilewati, tak bisa mundur 
jalannya
Walaupun melihat ke belakang, tak bisa mundur jalannya
Walaupun ditarik ke belakang, tak bisa mundur jalannya
Karena komitmen berjalan maju tak dapat diganngu
Walaupun arah berbalik, waktupun bergerak maju
Tak ada yang terlepas dari dimensi waktu
Perubahan selalu sebanding atau berbanding terbalik 
dengan berjalannya waktu
Sikapi dengan tenang, dan terus berguru
Sekarang berbeda dengan sehari yang lalu
Sebulan yang lalu aku potong rambutku 
Setahun yang lalu senyum simpul diwajah orang tuaku
Sekarang beda dengan dulu
Demi waktu, hidup jangan merugi 
Nyata itu hari ini
Yang akan datang angan-angan atau harapan
Semoga Allah mengabulkan
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Ing Ngarsa Sung Tuladha

Di tengah suasana kesemerawutan suasana 
Ada rasa tanggung jawab melekat pada dirinya
Bagai titah bersandiwara melakukan peran bermakna
Warna terasa sesuai peran kita 
Sebenarnya berat yang harus kita pikul
Perlu energi pada jasad ini sekujur
Harus kupaksa sehingga kuasa mengaturnya
Beri contoh tidak asal mlongoh
Hati merintih kaki tertatih tapi yakin akan pulih
Getaran hati motivasi tangan ini sekuat besi
Membara jiwa mengukir suasana memberi warna
Menggugah hati beku menjadi deru
Keberanian mencoba beda dengan hanya menerima 
Gagal menjadi guru yang sebenarnya
Ing ngarsa sung tuladha menggerakkan mereka semua
Ing ngarsa sung tuladha contoh bagi sesama



38 Triad Suparman, M.Pd.

Fitri Pandemi

Walau hanya bisa bertatap muka tapi niat menghapus dosa
Walau tak bersalaman tapi bukan menyimpan dendam
Walau tak pergi bukan memutus silaturahmi
Terlihatnya senyuman pertanda hatinya nyaman
Idul fitri saat pandemi doanya tetep murah rezeki
Maunya pergi bersilaturahmi 
Ketemu saudara bermurah hati
Lepas tawa berganti-ganti
Maukah anda ikuti saya dengarkan aku cerita
Gelak tawa bersama dari jepang ke jawa
Seorang cucu menuntut ilmu tiga tahun lamanya
Sungkem eyang dari sana negeri jepang arahnya
Eyang lupa siapa namanya tapi ingat paras ajah cucunya
Gelak tawa semua tapi maklum sudah udzur umurnya
Senang di hati berkat teknologi informasi
Ini yang kita namai fitri pandemi
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Aksi Reaksi 

Beban semakin bertambah gaya ke atas semakin kuat
Tarikan sekuatnya akan dilawan tarikan yang sama 
kuatnya
Dorongan semakin besar dilawan dorongan pula yang 
yang arahnya sebaliknya
Tak nampak perubahan laju karena sama besar gayanya
Jika anda banyak berteriak suatu saat anda akan dibentak
Jika anda sering bersembunyi suatu saat akan dicari
Jika anda sering ingkar janji suatu saat pasti dibully
Seringnya anda membuat gembira pada sesama insy-
aallah hidupmu bahagia
Keseimbangan itu kanan kiri
Yang simetris tampak serasi
Atas bawah silih berganti
Hidup ini dinamis sangat mungkin terjadi
Seringnya nasehat jangan kelewat
Biar jalan hidup tak tersendat
Selalu berdoa kepada yang menentukan kiamat
Tak ada batas hidup sampai tamat
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Karakter Membudaya

Tak semudah membalik tangan 
Mengurus rumah tangga jumlahnya ratusan
Komitmen tim menambah percaya diri
Wujudkan profil pelajar pancasila
Dari penguatan karakter para siswa
Diajarkan biar mereka akan paham
Dibiasakan biar mereka sadar melakukan
Dilatih secara konsisten menjaga keberlanjutan 
Menjadi kebiasaan karena karena sudah mapan
Karakter menjadi budaya di lingkungan habitatnya
Berjuang bersama demi masa depan generasi muda
Mantap gotong royong bersama-sama
Masing-masing mengerti tanggungjawabnya
Meluruskan generasi salah penjuru
Biar tahu arah tak salah lankah
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Sang Pelayan

Cepat-cepat mendekat saat dibutuhkan rakyat
Cepat-cepat membantu saat rakyat menunggu
Tak lama menemui saat rakyat mencari
Segera membantu saat rakyat harus dilayani
Terasa gembira dengan penguasa tak suka memaksa
Karena kami rakyat tahu diri kewajibannya
Selaras hak dan kewajibannya
Semua merasa tak terbelenggu dengan tanggung jawabnya
Pelayan itu menjadi akar ibaratnya
Menopang beban diatasnya
Batang, ranting, daun, dilengkapi bunga serta buahnya
Ikhlas bekerja bagi semua
Sikap itu dekat dengan latar belakang sebelumnya
Dapat merasa apa yang pernah ia rasa 
Mengangkat martabat rakyat jelata
Ternyata kehadirannya karena mereka
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Bulir Padi

Satu bulir padi namanya gabah berkecambah berbuah 
bertambah-tambah
Perhatikan perkembangannya akhirnya menjadi serumah
Petani menyediakan hasil panen yang melimpah
Sebiji bulir padi sekarang menjadi berkah 
Ambil hikmahnya setiap ayat kauniah terbuka bagi kita 
semua
Dari sebulir padi dimakan orang satu negeri
Bersyukurlah wahai hambaku ini nanti aku tambahi
Jangan pungkiri nikmatku mawai manusia, aku yang 
kuasa mengambilnya
Jatuh sebiji tumbuh bersemi
Dibasahi air hujan dari awan tiupan angin
Berbuah menguning menyenagkan hati petani 
Bulir padi cadangan energi melangsungkan hidup ini
Bulir padi terkumpul namanya gabah
Terpisah dari sekam menjadi beras
Beras dimasak menjadi nasi
Bermakna setiap hari bagi hidup ini
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Kesempatan

Tuhan bersumpah demi ciptaannya…….. Demi waktu
Hamba musti tahu yang Tuhan mau alam dicipta demi 
manusia hamba-Mu
Tak percuma dicipta dan tak sia-sia pasti ada maunya
Menempatkan diri untuk berbakti serta menempatkan 
Tuhan sebagai sesembahan
Laa ilaha illallah…………. Tiada sesembahan selain Dia
Mencipta hamba dengan firman-Nya “kun” jadilah 
kehendaknya
Terikat makhluk ciptaannya bersama ruang dan masa 
Ada yang cemburu Tuhan mencipta manusia
Sekarang berapa lama kita sudah berada di alam milik 
sang pencipta?
Sudah lama kata mereka yang tak bisa menikmatinya
Baru kemarin kata mereka yang sibuk dengan karyanya
Sementara waktu bagi mereka yang memanfaatkan waktu
Kesempatan ayo kita manfaatkan
Kesempatan nikmat dari Tuhan
Kesempatan adalah peluang 
Kesempatan jangan dilewatkan
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Tajam

Runcing adalah bidang miring kata guru sewaktu belajar 
bersama
Tajam adalah bidang miring yang sangat berguna 
waktu memotong benda
Tajam berarti sedikit gaya yang bekerja mengenai 
benda
Kiranya begitu tajam kata-kata karena asumsi yang 
yang bermakna
Dibabat habis halang rintang menghadang
Dipengang erat lilitan talinya
Tak peduli saudara di depan mata
Harus menentukan sendiri nasibnya
Pisau tumpul kudu diasah demi permukaan si bidang 
miring
Tumpulnya otak tak berani berontak karena masuk 
dalam kotak
Berani bersinergi membangun negeri
Lantang kumandang demi hari esok gemilang
Lama mengasah lama pula gesekan tapi itu yang diperlukan
Demi tajamnya hati dan perasaan lebih sering komunikasi
Narasumber pusat informasi 
Takut dan sungkan buang saja di pinggir kali 
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Pemenang Sejati

Setahun lamanya menanti dan tlah tiba saat ini
Doa terkabul menemui bulan suci
Aku berniat setulus hati tak tercampuri rasa berat hati
Ramadhan yaa ramadhan penuhi energi melaksanakan 
niat suci
Aamiin terucap dari mulut nabi
Jibril berkata terhina manusia belum terampuni dosa 
saat Ramadhan tiba
Jibril berkata terhina manusia tidak menjadi asbab 
orang tuanya masuk surga saat ramadhan tiba
Tak terpenuhi amalan ramadhan sangat merugi
Siapa pemenang sebenarnya?
Dia memegang keyakinan yang kuat 
Bergerak meraih prestasi penuh motivasi
Meraih tujuan sejati taqwa kepada ilahi robbi
Sampailah akhir bulan suci masih semangat berkomitmen 
diri
Saling berwasiat dalam kesabaran karena jalan kemenangan 
adalah jalan panjang
Jangan takut cibiran, cacian, tekanan bahkan intimidasi
Insyaallah menjadi pemenang sejati
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Sehalus Sutra Wanita

Hanya mengerling saat suaminya berkata miring
Cukup berkedip mata saat mau berkata tak perlu teriak 
sekeras-kerasnya
Lemah lembut ekspresinya sebenarnya full power energinya
Duhai wanita memang beda dengan pria 
Sempurnanya pria digenapi wanita
Lengkapnya hidup meraih bahagia
Tanpa wanita tak berarti apa-apa
Bersyukurlah pada sang penciptanya
Bumi padat manusia, itu peran wanita
Indahnya pandangan terlihatnya wanita
Lemah lembut gemulai perangainya lelaki gemes padanya
Menambah indahnya suasana
Cinta si pria diwujudkan bunga
Menarik perhatian bagi wanita
Cantik menawan bukan hiasan
Didepan mata nyata wanita
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Pahit Rasa

Tak manis karena tak ada gula
Terasa pahit setelah dicoba
Mendapat kenyataan karena bukan hanya katanya
Coba teman sudah banyak buktinya
Saudaraku semua kita pernah menilai baik sesuatu
Saudaraku semua kita pernah menilai buruk sesuatu
Sudah yakin benarkah itu?
Standar mana yang anda gunakan itu?
Biarkan semua mengalir bagaikan air menuju posisi di 
bawahnya
Mamancar ke atas karena dipaksa
Pahit rasa tak sia-sia sebagai evaluasi kerja
Manis rasa bisa melena karena tak tersentuh motivasinya
Jujur tak perlu takut ajur pasti mujur
Hati tak perlu gundah walau banyak yang terperangah
Kau tak perlu bantu dalam kerjaku beranjak dari yang semu
Sepaham-pahamnya pahit rasa konsekuensinya
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Pengalaman Berarti

Mata ini melihat kanan kiri dari dulu hingga kini
Banyak memori tersimpan dalam angan-angan
Kadang ingin mengungkap masa silam 
Indah dan menarik untuk diceritakan
Banyak makan garam katanya tingkatan umur tertua
Belum seberapa liku jalan kehidupan bagi pemuda
Hormati yang tua sayangi yang muda
Kebersamaan ini perlu pengertian
Boleh cerita pengalaman pribadi saat melihat besi 
terbang tinggi
Kebawa mimpi pada malam hari
Sekarang menjadi kenyataan
Berkali-kali merasakan kesana-kemari seperti merpati
Boleh cerita pengalaman pribadi peluk tiang rumah ini
Tuhan tunjukkan kuasanya beri kesempatan pada 
hamba-Nya
Kekuatan hanya darinya mengelola saudara-saudaranya 
Itulah cerita bukan boongan tapi nyata adanya dapat 
diambil hikmahnya
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Hilang Senyuman

 
Tiga jam bermuka masam tapi bukan marah padanya
Tiga jam berhati kosong bukan karena sombong
Tiga jam berpeluk bantal karena jasad ini tak kuasa dan 
tak kuat rasanya
Tiga jam mulut terbungkam bukan sengaja menutup 
mulut sebagai pengecut
Waktu, pikiran dan tenaga mahal harganya
Walau berkedip perlu waktu dan energi
Entah kenapa aku tadi bisa begini tiga jam tak sadar diri
Rupanya lelah jasad ini penyebab semua ini
Bangkit dari tak sadar diri suasana berganti
Aku harus segera mengerti keadaan ini
Mereka butuh senyuman kita mengubah suasana
Hati gembira hilang sengsara
Alhamdulillah hati tak tergerus egoisnya diri sehingga 
menuai caci
Bijaksana benar hari ini sementara hilang kini kembali
Sekedar senyuman pembawa pesan gembira
Doaku Ya Allah ………. Jangan sampai sirna
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Zoom Meeting 80 Tahun

Sungkem tak bisa meraih tangan kakek-nenek
Minta maaf dari jauh , jepang negaranya ingin berjabat 
tangan dengan saudara
Tapi yang bisa hanya kata-kata dari mulutnya
Taqobbalallahu minna waminkum semoga allha terima 
amal kita
Sungkem tak bisa meraih tangan kakek-nenek
Bahkan jangan, kata pemerintah kita 
Tapi siapa sangka, kakek- nenekku masih terdengar 
dan terlihat bahagia
Nampak di zoom dua jam lamanya
Sungkem tak bisa meraih tangan kakek-nenek
Yang sarat dengan doa semoga tak tertinggal dari sesama
Yaa Allah jauhkan kami dari pandemi 
Sudah lebih dari setahun ini 
Sungkem tak bisa meraih tangan kakek-nenek
Hati terikat dalam suasana zoom meeting namanya
Karena baru kali ini seumur 80 tahun
Halal bihalal dengan anak-cucu dan saudara
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Indahnya Berbagi

Menitik air mataku saat itu karena haru
Kuulurkan tanganku bersama sebungkus nasi saat aku 
mengendarai motor ini
Dihampiri seorang tampak tak pernah mandi
Terperanga aku dengan kejadian ini
Kuulurkan yang sedang tertahan pada tanganku ini
Cepat disahutnya dengan semangatnya
Memberi tanda kepada saya betapa dia membutuhkannya
Tiba-tiba terkunci mulut ini buat berkata-kata
Rupa-rupa sederhana tapi penuh makna
Kenapa manusia sedikit bersyukur padanya
Tak mampu kita menghitung nikmatnya 
Sedikit berbagi buat sesama munculkan rasa 
Sepanjang jalan menuju rumahku penuh haru
Sebenarnya cerita itu tak perlu
Tapi penuh makna bagiku karena selalu mengingatkanku 
Sebaik-baik kalian yang bermanfaat bagi sesama



52 Triad Suparman, M.Pd.

Laba-laba Membangun Istana

Betapa kuasanya sang pencipta
Ayat-ayatnya di depan mata kita
Keteraturannya dipahami sebagai ilmu yang sempurna
Nyata benar walau akal manusia belum sampai ke sana
Laba-laba membangun istananya
Tak perlu banyak biayanya
Tak perlu perangkat berat sarananya
Jadi dengan kemauan sendiri
Tanpa atap tanpa pondasi
Buatnya sebentar jadi, dari raganya sendiri 
Pernah menyelamatkan nabi saat beliau dicari 
Sebagai tanda menurut akal yang melihatnya
Allah menyebut dalam kitab suci
Rumah yang sangat lemah untuk pertahanan diri
Gambaran mengambil pelindung kepada yang tak 
punya kuasa
Maka sandarkan hanya kepada Allah hidup mati kita
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R a s a 

Begitu bahagia
Karena kesampaian apa yang diniatkan
Begitu sedih
Karena yang diniatkan tak dapat diraih
Semua pernah tak pilih-pilih

Riang dan tawa terbuka
Karena sampai pada tujuan
Sedih dan terdiam
Karena putus di jalan

Tertawa, bahagia, sehat, riang, gembira, berguna, hebat,
Menangis, sedih, sakit, tersingkirkan, tak berguna,
Dari mana asalnya
Itu adalah rasa dari yang maha kuasa

Sabar dan ikhlas harus ada
Agar semua dapat diterima
Ternyata kita tak kuasa
Menaklukkan kuasanya
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