
DAFTAR PUISI MUSIKALISASI PUISI SISWA SLTA TINGKAT DKI JAKARTA 2015 

Peserta diwajibkan memilih 2 (dua) dari 10 (sepuluh) puisi di bawah ini. 

 

1. Laut (Asrul Sani) 

 

Ada elang laut terbang 

senja hari 

antara jingga dan merah 

surya hendak turun, 

pergi ke sarangnya. 

 

Apakah ia tahu juga, 

bahwa panggilan cinta 

tiada ditahan kabut 

yang menguap pagi hari? 

 

bunyinya menguak suram 

lambat-lambat 

mendekat, ke atas runyam 

karang putih, 

makin nyata. 

 

Sekali ini jemu dan keringat 

tiada kan punya daya 

tapi topan tiada mau 

dan mengembus ke alam luas. 

 

Jatuh elang laut 

ke air biru, tenggelam 

dan tiada timbul lagi. 

 

Rumahnya di gunung kelabu 

akan terus sunyi, 

satu-satu akan jatuh membangkai 

ke bumi, bayi-bayi kecil tiada 

bersuara. 

 

Hanya anjing, 

malam hari meraung menyalak bulan 

yang melengkung sunyi. 

Suaranya melandai 

turun ke pantai 

Jika segala senyap pula, 

berkata pemukat tua: 

“Anjing meratapi orang mati!” 

 

Elang laut telah 

hilang ke lunas kelam 

topan tiada bertanya 

hendak ke mana dia. 



Dan makhluk kecil 

yang membangkai di bawah 

pohon eru, tiada pula akan 

berkata: 

“Ibu kami tiada pulang.” 

 

2. Biarin (Yudhisthira ANM Massardi) 

 

kamu bilang hidup ini brengsek. Aku bilang biarin 

kamu bilang hidup ini nggak punya arti. Aku bilang biarin 

kamu bilang aku nggak punya kepribadian. Aku bilang biarin 

kamu bilang aku nggak punya pengertian. Aku bilang biarin 

habisnya, terus terang saja, aku nggak percaya sama kamu 

Tak usah marah. Aku tahu kamu orangnya sederhana 

cuman, karena kamu merasa asing saja makanya 

kamu selalu bilang seperti itu 

kamu bilang aku bajingan. Aku bilang biarin 

kamu bilang aku perampok. Aku bilang biarin 

soalnya, kalau aku nggak jadi bajingan mau jadi apa coba, lonte? 

aku laki-laki. Kalau kamu nggak suka kepadaku sebab itu 

aku rampok hati kamu. Tokh nggak ada yang nggak perampok di dunia 

ini. Iya nggak? Kalau nggak percaya tanya saja sama polisi 

habisnya, kalau nggak kubilang begitu mau apa coba 

bunuh diri? Itu lebih brengsek daripada membiarkan hidup ini berjalan                            

seperti kamu sadari sekarang ini 

kamu bilang itu melelahkan. Aku bilang biarin 

kamu bilang itu menyakitkan 

 

3. Rubiyat Matahari (Jamal D. Rahman) 
 

1 

dengan bismilah berdarah di rahim sunyi 

kueja namamu di rubaiyat matahari 

kau dengar aku menangis sepanjang hari 

karena dari november-desember selalu lahir januari 

 2 

engkaulah sepi di jemari hujan 

kabar semilir dari degup gelombang 

engkaulah api di jemari awan 

membakar cintaku hingga degup bintang-gemintang 

3 

atas sepi perahuku bercahaya 

membawa matahari ke jantung madura 

atas bara api cintaku menyala 

menantang matahari di lubuk semesta 

4 

aku peras laut jadi garam 

mengasinkan hidupmu di ladang-ladang sunyi 

aku bakar langit temaram 

bersiasat dengan bayangmu dalam kobaran api 



5 

batu karam perahu karam 

tenggelam di rahang lautan 

darahku bergaram darahmu bergaram 

menyeduh asin doa di cangkir kehidupan 

6 

karena laut menyimpan teka-teki 

di puncak suaramu kurenungi debur gelombang 

karena layar hanya selembar sepi 

di puncak doamu kukibarkan bintang-gemintang 

7 

pohon cemara ikan cemara 

menggelombang biru di riak-riak senja 

antara pohon dan ikan kita adalah cemara 

mendekap cakrawala di dasar samudera 

8 

di rahang rahasia rinduku abadi 

sampai runtuh seluruh sepi 

rinduku adalah ketabahan matahari 

menerima sepi di relung puisi 

9 

di relung malam lambaianku menua 

juga pandanganmu di kaca jendela 

alangkah dalam makna senja 

menanggung berat perpisahan kita 

10 

dari pintu ke pintu ketukanku kembali 

tak lelah-lelah mencari januari di reremang pagi 

dari rindu ke rindu aku pun mengaji 

tak tamat-tamat membaca cinta di aliflammim puisi 

 

4. Gadis Kita (Afrizal Malna) 

 

O, gadisku ke mana gadisku.  

Kau telah pergi ke kota lipstik gadisku. 

Kau pergi ke kota parfum gadisku. 

Aku silau tubuhmu kemilau neon gadisku. 

Tubuhmu keramaian pasar gadisku. 

Jangan buat pantai sepanjang bibirmu merah gadisku. 

Nanti engkau dibawa laut, nanti engkau dibawa sabun. 

Jangan tempel tanda-tanda jalan pada lalu lintas dadamu gadisku. 

Nanti polisi marah. Nanti polisi marah. 

Nanti kucing menggigit kuning pita rambutmu. 

Jangan mau tubuhmu adalah plastik warna-warni gadisku. 

Tubuhmu madu, tubuhmu candu. 

Nanti kita semua tidak punya tuhan, nanti kita semua dibawa hantu gadisku. 

Kita semua cinta padamu. Kita semua cinta padamu. 

Jangan terbang terlalu jauh ke pita-pita rambutmu gadisku, ke renda-renda bajumu, ke nyaring bunyi 

sepatumu. 

Nanti ibu kita mati. Nanti ibu kita mati. Nanti ibu kita mati. 



5. Cintaku Tiga (Toeti Herati) 
 

cintaku tiga, secara kanak-kanak 

menghitung jari 

kusebut satu per satu kini 

yang pertama serius dan dalam hatinya 

tidak terduga 

bertahun-tahun ku jadi idaman 

mesraku membuat pandangannya sayu mungkin 

ia merasa iba padaku 

ingin aku membenam diri, melebur 

dalam mesra rayu, iba dan sayu 

pandangnya yang begitu sepi, tapi 

ia paling mudah untuk dikelabui— 

 

yang lain, berfilsafat ringan dan kesabaran 

tak pernah kulepas ia dari pandangan 

petuah orang, — lidah tak bertulang — 

tak kupedulikan karena ia 

kata-katanya tepat untuk setiap peristiwa 

sesudah akhirnya mengecap bibirnya 

ia tinggalkan aku dan sesudah itu? 

ah, biasa saja, tak ada sesuatu terjadi 

memang ia tidak begitu peduli — 

 

perlu pula kusebut yang ketiga, bukannya  

lebih baik dirahasiakan saja, karena  

ia datang hanya malam hari, engsel pintu pun  

telah diminyaki 

suaranya tegang, berat, menghela 

ke sorga tirai-ranjang 

pandang pesona tajam memaksa, akhirnya 

menghitung hari setiap bulan 

 

meskipun itu urusan nanti 

ketiga cinta yang aku miliki 

kapan kujumpai pada satu orang? 

 

apa yang hendak dikata bila 

dan tangan-tangan cemara yang mengusap langit  

lebih asyik mengagumi lambaian  

satu pohon palma  

jadikan bayangan cinta lebih mesra 

 

berdua kita tegak 

salah seorang berpaling muka 

engkau atau aku? mengapa? 

 

 

 



6. Stanza (W.S. Rendra) 

 

Ada burung dua, jantan dan betina 

hinggap di dahan. 

Ada daun dua, tidak jantan tidak betina 

gugur dari dahan. 

Ada angin dan kapuk gugur, dua-dua sudah tua 

pergi ke selatan. 

Ada burung, daun, kapuk, angin, dan mungkin juga debu 

Ada burung dua, jantan dan betina 

hinggap di dahan. 

Ada daun dua, tidak jantan tidak betina 

gugur dari dahan. 

Ada angin dan kapuk gugur, dua-dua sudah tua 

pergi ke selatan. 

Ada burung, daun, kapuk, angin, dan mungkin juga debu 

 

7. Tapi  (Sutardji Calzoum Bachri) 

aku bawakan bunga padamu  

                                       tapi kau bilang masih 

aku bawakan resah padamu 

                                       tapi kau bilang hanya 

aku bawakan darahku padamu 

                                       tapi kau bilang cuma 

aku bawakan mimpiku padamu 

                                       tapi kau bilang meski 

aku bawakan dukaku padamu 

                                       tapi kau bilang tapi 

aku bawakan mayatku padamu  

                                       tapi kau bilang hampir 

aku bawakan arwahku padamu  

                                       tapi kau bilang kalau 

tanpa apa aku datang padamu  

                                       wah! 

 

8. Ibu (D. Zawawi Imron) 

 

kalau aku merantau lalu datang musim kemarau 

sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting 

hanya mataair airmatamu ibu, yang tetap lancar mengalir 

bila aku merantau 

sedap kopyor susumu dan ronta kenakalanku 

di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan 

lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar 

ibu adalah gua pertapaanku 

dan ibulah yang meletakkan aku di sini 

saat bunga kembang menyemerbak bau sayang 

ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi 

aku mengangguk meskipun kurang mengerti 

bila kasihmu ibarat samudera 



sempit lautan teduh 

tempatku mandi, mencuci lumut pada diri 

tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh 

lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku 

kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan 

namamu, ibu, yang kan kusebut paling dahulu 

lantaran aku tahu 

engkau ibu dan aku anakmu 

bila aku berlayar lalu datang angin sakal 

Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal 

ibulah itu bidadari yang berselendang bianglala 

sesekali datang padaku 

menyuruhku menulis langit biru 

dengan sajakku. 

 

9. Senja di Pelabuhan Kecil (Chairil Anwar) 

buat: Sri Ajati  

 

Ini kali tidak ada yang mencari cinta 

di antara gudang, rumah tua, pada cerita 

tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut 

menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut 

Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang 

menyinggung muram, desir hari lari berenang 

menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak 

dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. 

Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan 

menyisir semenanjung, masih pengap harap 

sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan 

dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap 

 

10. Pertemuan (Abdul Hadi W.M.) 

 

Ada pertemuan gaib 

Antara dingin yang tiba dan pohon–pohon cemara tua 

Ada percakapan gaib 

Antara bulan dan suara-suara hutan yang mengelana 

Ada pertemuan gaib 

Antara detik lonceng dan suara azan waktu isya tiba 

Ada pertemuan gaib 

Sewaktu risau. Sewaktu kau bertanya 

 

Siapakah di masjid jauh  itu? 

Sujud dan mendoa? 

Membacakan surat yasin yang panjang. Waktu 

Angin merendah  

Ia hilang di puncak 

 

 


