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Penulis mengucapkan terima kasih, kepada semua pihak
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Merangkai Semaris ini. Ucapan terima kasih terutama kepada

seluruh sahabat Komunitas Kopi & Diksi, yang sudah
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PENDAHULUAN

Merangkai Puisi Semaris, hasil perenungan dan

kreativitas menyampaikan sebuah makna melalui

simbol-simbol diksi konotasi dan bernas. Menulis puisi

semaris merupakan upaya membudayakan sastra secara

langsung, sederhana, dan bernilai estetis. Upaya

mengembangkan apresiasi sastra sangat penting dilakukan

untuk menunjang perkembangan kebudayaan bangsa,

termasuk di antaranya menulis puisi semaris. Kehadiran puisi

semaris bertujuan untuk lebih mengenalkan bagaimana

menulis puisi untuk pemula tanpa harus ada rasa takut pada

“kekurangan” hasil puisi yang ditulisnya.

Setiap individu dapat membuat puisi, dengan beragam

jenis puisi beserta karakteristiknya. Penulis puisi dapat

memanfaatkan pengelolaan unsur fisik puisi untuk

menciptakan efek estetika pada puisinya, misalnya mengelola

irama, rima, diksi, dan tipografi.



Kreativitas terhadap penulisan puisi ini diharapkan dapat

menyampaikan pesan, berupa pesan moral, kritikan, ajakan,

kekaguman, dan sebagainya. Secara langsung mungkin puisi

semaris ini tidak dapat mengubah pemikiran dan paradigma

moral manusia, tetapi setidaknya hasil karya sastra ini secara

tidak langsung dapat memperbaiki perilaku dan menjadi

renungan para penikmat sastra.

Kehadiran puisi semaris dalam tiga bentuk memberikan

kemudahan dan memperkaya kreativitas penulis dalam

mengolah struktur batin dan struktur fisik puisi. Tiga bentuk

puisi semaris: puisi semaris bebas, puisi semaris kata, dan

puisi semaris tipografi, lahir dengan karakternya

masing-masing. Tiga jenis puisi ini mampu membantu

individu yang sedang belajar menulis puisi untuk bisa lebih

mencermati secara detail penggunaan pilihan kata/diksi.

Selain itu, tiga jenis puisi semaris ini dapat mengasah

kecakapan dalam mempelajari tata Bahasa Indonesia,

khususnya dalam pemenggalan suku kata (dalam puisi semaris

kata). Meskipun sebenarnya menulis puisi dapat dikatakan

tidak memiliki aturan baku, seperti penulisan puisi-puisi lama

seperti pantun.

MALAM SEBELUM FAJAR



Oleh: K. Alrasyid

Kusemai waktu
Di lorong-lorong tulang
Sebelum bulan menjadi matahari

Aksara-aksara cinta bersetubuh dalam diam
Terbenam dalam ceruk tubuh tengah malam

Mataku terjaga pada garis bujur dan lintang
Sebelum fajar menyelinap dan membentang
Memulangkan gerimis dan sisa-sisa hujan

Dan mataku menjadi danau paling kelam

Mojokerto, 140221

INDONESIA
Oleh: K. Alrasyid

Menaburi ruh-ruh puisi
Menjadi pancasila sakti
Memayungi segenap hati
Demi anak-anak pertiwi

Zaman sudah sangat berbeda
Semua nampak samar saja
Serupa bayang-bayang pinus
Hanya sebuah sketsa maya



Menyisa topeng penuh rupa

Surabaya, 180221

KERINDUAN
Oleh: K. Alrasyid

Murbei
Di halaman
Menyimpan semua bayang
Tentang cinta dan kerinduan
Bersamamu saat riuh hujan berdendang
Segala hal yang terbuang
Menjadi riuh mata
Tumbuh mekar
Murbei

Jombang, 020321

Contoh-contoh tersebut merupakan puisi semaris dengan
beragam jenisnya yang dapat dituangkan dalam buku ini. Kreatif
dan berkarya dalam menulis puisi semaris.



1. Selayang Pandang

Proses kreasi dalam mencipta karya sastra merupakan

cara pencipta memandang berbagai peristiwa, fakta, dan

realita, kemudian mengolahnya melalui imajinasi menjadi

sebuah karya sastra. Kegiatan memindahkan hasil

penginderaan dan menjelaskannya melalui tulisan dapat

dilakukan oleh semua orang tanpa terbatas ruang dan waktu.

Cipta kreatif karya sastra puisi Semaris merupakan hasil

perenungan dan diskusi penulis LBP (Lelaki Berdada Puisi),

Khalid Alrasyid dan Nurul Swandari saat membaca sebuah

rumah eja puisi. Beberapa temuan dalam penulisan puisi

terkait dengan situasi penciptaan dan psikologi pembaca,

menggelitik penulis untuk menguliti dan menyajikan bentuk

baru dalam penulisan puisi.

Dari bincang ringan dan sharing dengan seluruh anggota

Komunitas Kopi & Diksi, puisi merupakan salah satu bentuk



karya sastra yang cukup digemari karena hematnya waktu

dalam penciptaan dan luasnya makna yang terkandung dalam

kebernasan kata yang terkandung di dalamnya.

Efektivitas waktu menjadi salah satu alasan munculnya

kreativitas puisi semaris. Karena di zaman yang serba

bergegas dengan berbagai persoalan ini akan memudahkan

seseorang untuk menuangkan ide kreatif puisi di

tengah-tengah aktivitas hariannya. Sebagai puisi yang lahir

dalam wujud sembilan larik, menjadikan puisi semaris lebih

mudah dituangkan tanpa berpanjang waktu. Meskipun hanya

Sembilan larik, puisi semaris tetap mengusung diksi konotasi

dan bernas. Itulah alasan mendasar munculnya ide penulisan

puisi semaris. Berharap dapat menjawab kebutuhan

masyarakat heterogen dalam memenuhi kebutuhan berpuisi

secara efektif dan variatif.

2. Kata Puisi Semaris

Munculnya puisi semaris tidak pernah terlepas dari

keberadaan sastra dalam masyarakat. Keberadaan sastra

termasuk puisi sebagaimana diungkapkan oleh Damono dalam

Wiyatmi (2013), tentang keberadaan sastra dalam masyarakat,

bahwa sastra akan menempatkan diri, bagaimana ia

berlangsung dan bagaimana ia tetap ada; maka sastra akan



menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan

menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat

dengan perasaannya. Dinamika yang terjadi di masyarakat

inilah yang melatarbelakangi ide munculnya  puisi semaris.

Angka sembilan yang menjadi ciri utama dalam

penulisan puisi semaris bukan berarti melakukan pengekangan

atau pembatasan kreativitas melainkan memberikan

kesempatan sebebas-bebasnya kepada penulis puisi untuk

menyajikan efek estetika puisi. Baik estetika dari struktur batin

puisi maupun struktur fisik puisi. Sehingga ide-ide dan

perasaan penulis yang dituangkan ke dalam puisi dapat

tersampaikan kepada pembaca.

Penulisan puisi semaris dalam sembilan baris merupakan

hasil pengadopsian dari filosofi angka sembilan. Kita ketahui

secara bersama dalam angka matematik terdapat sepuluh

angka, namun angka sepuluh telah terjadi gabungan antara

satu dengan nol. di mulai dengan angka satu kemudian di

akhiri dengan angka sepuluh.

Dari angka-angka tersebut masing-masing memiliki

rahasia atau angka gaib tersendiri. Berbeda dengan angka 9,

makna angka 9 menurut primbon Jawa atau kitab warisan

leluhur Jawa, memiliki sifat uranus, penyayang, perhatian,

pandai bergaul. Sedangkan karakter angka 9 melambangkan



mars, dipandang sebagai angka puncak dengan makna khusus

bahkan suci.

Dalam angka matematik 9 bisa dikatakan sebagai angka

yang besar dari angka yang lainnya, bisa juga dikatakan 9

merupakan angka terbaik dari sekian angka. dan jika angka 9

ditelusuri lebih jauh betapa banyaknya kita akan menemukan

simbol-simbol 9 dalam peninggalan-peninggalan sejarah.

Angka sembilan merupakan angka kesempurnaan (batas akhir)

dalam fase-fase kehidupan manusia. Nilai-nilai filosofis angka

sembilan dalam kehidupan manusia antara lain:

1. manusia melewati sembilan bulan dalam kandungan

sebelum mampu menatap keindahan dunia;

2. bulan kesembilan manusia belajar berjalan,

menjejakkan kaki tanpa bantuan orang lain;

3. sembako (sembilan bahan pokok) menunjang

kelangsungan hidup manusia;

4. program wajib belajar sembilan tahun yang

dicanangkan oleh pemerintah merupakan bekal masa depan

generasi Indonesia;

5. pembelajaran manusia pada pendidikan esensi hidup

dalam pencarian jati diri dimulai dari agama yang diyakini.

Pemeluk Islam mengenal 9 wali (wali songo), umat Kristiani



meyakini 9 karunia Tuhan dalam hidup yang termaktub dalam

surat Paulus, penganut Budha patuh pada 9 Dharma, dan kaum

Hindu mengenal 9 Dewata Nawa yang diyakini dalam

ajarannya. Bahkan, dalam bahasa Mandarin, pengucapan kata

sembilan (qiu) mirip dengan pengucapan kata panjang umur

atau kekal.

Dari pengadopsian ini, diharapkan puisi semaris dapat

menjadi wadah sekaligus alarm kehidupan jiwa penulis dan

pembacanya. Melalui ungkapan bernasnya, puisi semaris

dapat menyampaikan pesan-pesan kehidupan dari semua

segmen. Bahkan beribu-ribu pulau yang terpisah, perbedaan

suku, agama serta ras hanya dapat disatukan oleh sembilan

kumpulan karakter (huruf) yaitu: INDONESIA yang

berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945.

3. Perjalanan Awal

Mencari ide atau inspirasi merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan oleh pencipta puisi. Ide bisa diperoleh melalui

pengembaraan batin pencipta puisi, seperti rasa cinta, benci,

rindu, dsb. Begitu pula dengan orang-orang terdekat atau

lingkungan sekitar, dapat menjadi sumber ide/inspirasi. Sosok

penting dalam kehidupan pencipta puisi, seperti ayah, ibu,

guru, atau juga kekasih dapat menjadi sumber ide/inspirasi.



Pencipta puisi dapat “memanfaatkan” sosok tersebut sebagai

sumber inspirasi dalam puisinya dengan memperluas

gambaran karakter atau sifatnya sebagai sosok individu.

Tidak hanya berhenti di situ, pencipta puisi yang kreatif

akan mampu menjadikan semua yang dirasakan oleh panca

inderanya sebagai sumber ide/inspirasi yang selalu

bermunculan tanpa diminta. Ketika komunikasi dengan

seseorang, baik kalimat, kata kunci percakapan, atau pun topik

pembicaraan pastilah dapat menjadi sumber ide/inspirasi yang

brilian

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat menggali

ide/inspirasi dalam penciptaan puisi. Karena puisi sebenarnya

adalah seni, dan dalam tiap diri manusia memilikinya. Hanya

saja tinggal bagaimana menuangkannya di atas kertas atau

mengungkapkannya secara lisan.

Pagi para pemula dapat menggunakan puisi dengan tema

bebas sesuai dengan keinginan. Hal yang terjadi sehari-hari

dapat dijadikan tema, berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal,

tempat favorit, atau pun duduk-duduk di taman dapat

dimanfaatkan sebagai momen penggalian ide/inspirasi. Semua

yang ada di sekitar kita, baik di alam nyata maupun khayalan

dapat menjadi sumber ide/inspirasi tergantung dari kreativitas

pribadi penulis puisi itu sendiri.



4. Penentuan Tema

Tema pasti dimiliki oleh oleh setiap karya sastra, baik

prosa maupun puisi. Tema merupakan pokok pikiran yang

digunakan dalam menulis. Keberadaan tema akan memberikan

dorongan yang kuat kepada penyair untuk melahirkan puisi.

Misalnya ketika muncul ide yang kuat tentang perasaan

kepada Tuhan, maka puisi yang lahir akan bertema ketuhanan

atau religi. Begitu pula jika muncul ide yang berkaitan dengan

masalah sosial, maka akan muncul puisi dengan tema kritik

sosial.

Puisi merupakan media yang digunakan penyair dalam

mengungkapkan pengalaman, sesuatu yang dilihat, peristiwa

yang dialami atau peristiwa yang dialami oleh orang lain

dengan bahasanya sendiri. penyair akan memiliki cara

tersendiri untuk mengungkapkan hal tersebut. Sang penyair

ingin mengemukakan pengalaman pribadinya kepada pembaca

melalui puisinya (Tarigan, 1984). Begitu pula Waluyo (1991)

menambahkan bahwa seorang pembaca puisi atau penikmat

puisi yang memiliki latar belakang pengetahuan yang sama

akan mengetahui tema puisi yang dibuat oleh penyair karena

sebuah tafsir puisi bersifat lugas, objektif, dan khusus. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur puisi berupa tema



adalah gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair dalam

puisinya.

5. Pengendapan Tema

Proses pengendapan tema dilakukan setelah tema puisi

ditemukan. Proses pengendapan ini bertujuan untuk

mematangkan ide. Proses ini dilakukan dengan berkontemplasi

dengan mengajukan bermacam pertanyaan misalnya (1) Ke

arah mana tema ini dibawa, (2) Bagaimana cara menyajikan

pilihan kata/diksi? (3) Bagaimana model penulisan puisi?

Bermacam pertanyaan dalam proses pengendapan tema

akan muncul sesuai dengan konteks, tujuan, dan pengetahuan

yang dimiliki penulis puisi. Pada langkah ketiga inilah, penulis

puisi dituntut untuk menentukan jenis semaris manakah yang

menjadi pilihan.

Masing-masing jenis puisi semaris memiliki

karakteristik yang berbeda meskipun diwujudkan dalam

jumlah larik yang sama.

6. Jenis dan Karakteristik Puisi Semaris



Menulis puisi semaris sebenarnya tidak jauh berbeda

dengan menulis puisi bebas pada umumnya. Namun, ada

beberapa rambu-rambu yang harus kita perhatikan di dalam

menulis puisi semaris. Karakteristik puisi semaris secara

umum pada jumlah larik sebanyak Sembilan dan diksi/pilihan

kata sesuai norma puisi (bernas). Penulisan judul

menggunakan huruf kapital. Mencantumkan nama penulis di

bawah judul. Pergantian baris diawali huruf kapital untuk

menandai baris baru.

Ada tiga jenis puisi semaris (semaris bebas, semaris

tipografi, dan semaris kata) yang masing-masing memiliki

karakteristik tersendiri. Berikut ini disajikan contoh

masing-masing jenis puisi semaris.

1) Puisi Semaris Bebas

(1) Ciri-ciri Puisi Semaris Bebas

a) Terdiri dari sembilan baris

b) Setiap baris maksimal tujuh kata. Hal ini bertujuan

untuk menjaga keberadaan puisi agar tetap berada

pada posisi sembilan baris.

c) Kata ulang dihitung sesuai jumlah kata yang tertulis.

d) Jumlah bait bebas. Penulis dapat menyusun Sembilan

baris tersebut menjadi satu bait atau pun lebih



tergantung dari makna yang hendak disampaikan

penulis puisi melalui pengisian ruh puisi pada bait.

(2) Contoh Puisi Semaris Bebas

CLEOPATRA
Oleh: K. Alrasyid

Pada halaman yang berbuih ini
Kutulis selembar sajak pada kenang telanjang
Sepasang cinta perlahan samar dalam usia waktu

Engkau Cleopatra di lautan kata
Segala cinta dan rinduku yang purba
Menjadi puting senja digelung rasa

Kubiarkan malam meniti sepi
Menyaksikan aku yang terus bermimpi
Pada jalan yang menanti



Mojokerto, 260221

TERTIKAM WAKTU
Oleh: K. Alrasyid

Selembar kertas
Menikam jantungku
Dunia hilang, sejak itu

Cuaca selalu berubah tak tentu arah
Pun buih dan ombak lautan yang menanti

Mata merah bukan darah
Sebab hati sudah pasrah
Sebelum kertas menikam dalam waktu
Membuang sajak-sajakku di laut biru

Kemlagi, 250221



MENYEMAI PAGI
Oleh: K. Alrasyid

Sebelum kulabuhkan pikir dan detak jantung
Duduk sementara melebarkan mata
Menunggu matahari menabur cinta
Pada secangkir kopi dan mengupas pagi
Serta lembar-lembar yang digelar
Biarkan menggelepar
Di bilik kepala
Buang mampus dan segala balak yang ada
Sulam dada dengan memahami kenikmatan-Nya

Kemlagi, 220221

UNTUK JIWA LELAHKU
Oleh: K. Alrasyid

Kutitip rindu bertunas-tunas pada rumput hijau
Yang tak lagi kulihat di mataku
Menggergaji hari dan lebat pikir
Getah tak lagi menetes
Pada jiwa lelahku

Bangunlah dan kembangkan layar nadi
Bakar segala rasa di hati
Menyulam jaring-jaring doa



Mimpi akan datang kembali

Surabaya, 210221

RINDU
Oleh: K. Alrasyid

Bacalah aku
Sebagaimana kau baca puisiku

Dekaplah rindu dan tidurlah
Lepas segala beban langkah

Besok pagi
Ajari aku terbang
Menembus pelangi



Saat matahari benderang

Jangan kau baca aku di persimpangan

Mojokerto, 070221

MALAM SEBELUM FAJAR
Oleh: K. Alrasyid

Kusemai waktu
Di lorong-lorong tulang
Sebelum bulan menjadi matahari

Aksara-aksara cinta bersetubuh dalam diam
Terbenam dalam ceruk tubuh tengah malam



Mataku terjaga pada garis bujur dan lintang
Sebelum fajar menyelinap dan membentang
Memulangkan gerimis dan sisa-sisa hujan

Dan mataku menjadi danau paling kelam

Mojokerto, 140221

NUN
Oleh: K. Alrasyid

Tentang matahari terbit
Dan matahari terbenam
Kutemukan Nun dalam bahtera Nuh
Menjadi benih-benih kehidupan di kegelapan
Sebagaimana Yunus di perut ikan

Nun menjadi pena
Membentang antara langit dan bumi
Menulis takdir-takdir manusia
Yang dicatat Malaikat dengan garis usia

Surabaya, 090221

ALEPPO
Oleh : Penyair Laut Malam



Sampah-sampah darah
Bergelombang di lautan
Ceruk mata semakin dalam
Bocah-bocah busung
Luput pandangan
Hilang cinta dan kasih sayang
Dunia kirim pesan

Buka mata
Korbankan

Sugian, 070221

BAYANG-BAYANG
Oleh: K. Alrasyid

Mimpi Yang berjatuhan
Di matamu
Sebatas batu-batu sungai
Menjadi arung jeram
Tanpa kegelisahan

Rumput-rumput liar yang kau pandang
Hanya menopang pada tanah kebasahan
Sebagaimana kiambang
Kuletakkan engkau di atas pinggan

Mojorejo, 070221



PERIHAL RASA
Oleh: K. Alrasyid

Mencintaimu
Aku lupa
Bilang usia

Pair jantung berpacu
Kau kah lentera itu

Perihal rasa dan rindu
Suatu waktu akan bertemu
Dalam dekat doa
Genggamlah selalu

Kemlagi, 080321

ANGEL
Oleh: K. Alrasyid

Pagoda meratap senja
Merah di kepala
Jalan-jalan pengap
Gas air mata merayap



Gelombang cinta
Dan gelombang duka cita
Mengalir tiba-tiba

Sekuntum mawar
Mekar dalam sejarah

Mojokerto, 080321

2) Puisi Semaris Tipografi

(1) Ciri-ciri Puisi Semaris Tipografi

a) Terdiri dari Sembilan baris.

b) Pola tuang 1 2 3 4 5 4 3 2 1 kata pada masing-masing

baris.

c) Kata ulang utuh atau pun sebagian dihitung sebagai

satu kata.

d) Baris ke satu dan ke sembilan ditulis dengan satu kata

yang sama

e) Terdiri dari satu bait.



(2) Contoh Puisi Semaris Tipografi

LEPAS
Oleh: Diksi

Kataku
Bertekuk lutut
Hariku pada harapmu
Melepas ucap terlanjur rapuh
Pada bibir kali mengarat kini
Seperti cerita layu lalu
Di parit berbatu
Dan menghilang
Kataku

Ladang Jagung, 110321

BINCANG KITA



Oleh: Diksi

Stilistika
Membunuh kita
Pada perbincangan lalu
Rasa kita pada perbedaan
Di kecup persembunyian jeda resah
Para penunggang tongkat kehormatan
Dalam meliarkan estetika
Perdebatan kita
Stilistika

Ladang Jagung, 200221

WAJAH BARU
Oleh : Diksi

Semaris
Membuatku mahir
Selalu mengulang mengeja
Hitungan satu sampai sembilan
Pada diksi dan ruang-ruang imaji
Menganyam rasa dan jiwa
Hingga kata patut
Menyebut dirimu
Semaris

Ladang Jagung, 200221

PERPISAHAN
Oleh: Diksi



Membisu
tanpa kata
gejolak jerit menggelegar
menyayat serpihan hati perih
Melepas raga dalam waktu entah
tak bisa berucap lagi
langit terdiam beku
bintang menghilang
Membisu

Ladang Jagung, 2021

HILANG RUMAH KITA
Oleh: Diksi

Sepi
Mencekam sunyi
Pijar menghilang lepas
Tergilas roda resah suratmu
Hingga gelap rumah cinta kita
Menjadi kuburan sunyi senyap
Satu dua napas
Putus tersengal
Sepi

Ladang Jagung, 030321



KERINDUAN
Oleh: K. Alrasyid

Murbei
Di halaman
Menyimpan semua bayang
Tentang cinta dan kerinduan
Bersamamu saat riuh hujan berdendang
Segala hal yang terbuang
Menjadi riuh mata
Tumbuh mekar
Murbei

Jombang, 020321

KEHIDUPAN
Oleh: K. Alrasyid

Waktu
Sangat sebentar
Bagi yang membutuhkan
Dan waktu menjadi panjang
Bagi manusia yang sedang kasmaran
Begitulah waktu selalu datang
Memberi kasih sayang
Menjadi abadi
Waktu



Mojokerto, 280221

LABIRIN
Oleh: K. Alrasyid

Jiwa
Lama terlentang
Ingatan membawaku pulang
Di laut waktu kusimpan
Tentang segala resah huruf-huruf gelisah
Menyulam rerimbun jejak lalu-lalu
Musim berubah warna
Menjadi setapak
Jiwa

Kemlagi, 200221

MANIFIESTO
Oleh: K. Alrasyid

Aku
Butiran pasir
Di bibir pesisir
Berseteru dengan ruang waktu
Menjelma perahu-perahu di peta rindu
Hilangkan segala tumpukan debu



Tumbuhkan bulan purnama
Penuh warna
Aku

Surabaya, 210221

POHON IBU
Oleh: K. Alrasyid

Teringat
Pohon Ibu
Jauh dalam waktu
Senja penuh tatap sendu
Batang-batang yang rapuh tergerus musim
Tegar dalam liuk angin
Daun melambai rindu
Kala itu
Teringat

Kemlagi, 200221

LUKA HATI
Oleh: K. Alrasyid

Menguncup
Hati terluka
Seperti gerhana bulan



Menua cahaya dalam usia
Membelah dada cinta sepanjang masa
Menjadi lembah penuh derita
Serupa bayang senja
Menyisa lara
Menguncup

Surabaya, 180221

MALAM SEBELUM FAJAR
Oleh: K. Alrasyid

Malam
Kusemai waktu
Di lorong-lorong tulang
Sebelum bulan menjadi matahari
Aksara-aksara cinta bersetubuh dalam diam
Terbenam di ceruk malam
Terjaga dan menyelinap
Memulangkan gerimis
Malam

Surabaya, 180221

HAMPA
Oleh: K. Alrasyid

Jiwa
Aku lelah



Mengejar perahu kertas
Karam di lautan bebas
Rindu bertahun-tahun tak kunjung lunas
Angin sakal menahan haluan
Kembangkan layar kehidupan
Menjadi sandaran
Jiwa

Moker, 270221

SKETSA RINDU
Oleh: K. Alrasyid

Kaukah
Embun itu
Yang memberi sejuk
Menawarkan segala kerinduan kalbu
Saat mawar-mawar hanya meninggalkan duri
Selepas musim memberi warna
Menerangi segenap jiwa
Matahari itu
Kaukah

Mojokerto, 080321



3) Puisi Semaris Kata

(1) Ciri-ciri Puisi Semaris Kata

a) Terdiri dari Sembilan baris.

b) Masing-masing baris terdiri dari Sembilan suku kata.

c) Terdiri dari dua bait. (Bait ke-1 terdiri dari lima baris,

bait ke-2 terdiri dari empat baris, atau sebaliknya.

(2) Contoh Puisi Semaris Kata

INDONESIA
Oleh: K. Alrasyid

Menaburi ruh-ruh puisi
Menjadi pancasila sakti
Memayungi segenap hati
Demi anak-anak pertiwi

Zaman sudah sangat berbeda
Semua nampak samar saja
Serupa bayang-bayang pinus
Hanya sebuah sketsa maya



Menyisa topeng penuh rupa

Surabaya, 180221

SUDUT
Oleh: Diksi

Roket tajam ke pelajuan
Dipusing matahari redup
membakar ingatan yang lalu
Panas meremas di telaga

Dinding itu tercekik lagi
Kulum dan jilatan terakhir
Meleleh di sudut bibirmu
Waktu merayu pijar kita
Pada hari yang melelahkan

Ladang Jagung, 100321

PEREMPUAN LADANG
Oleh: K. Alrasyid

Perempuan di pinggir ladang
Senyumnya menunjang anganku
Matamu bagai bilah pedang
Dekap hasrat melesat pandang



Perempuan di pinggir ladang
Kuingin melayarkan sampan
Menyisir segala gelombang
Mengayuh dayung bersamamu
Hingga tiba waktu menyatu

Sugian, 070221

MEMBILANG USIA
Oleh: K. Alrasyid

Hari-hari semakin senja
Gerilya angin dan udara
Berhembus di daun jendela
Berkabar berita lentera
Tentang malam kian merenda

Oh Tuhan...pada detak jantung
Kuharap cintaku menggunung
Bahasaku makin membisu
Berilah lebih banyak waktu

Kemlagi, 020321

PASIR-PASIR BERSERAK
Oleh: K. Alrasyid



Di lorong waktu yang telanjang
Aku terdampar dalam diam
Tangis hati kian memanjang
Sedang kita kian tenggelam
Terkubur dalam kisah panjang

Kemana kusandarkan rindu
Perahu sudah lepas sauh
Hanya pasir-pasir berserak
Sisa jejak segala tapak

Kemlagi, 010321

RISALAH HATI
Oleh: K. Alrasyid

Mari kita rehat sejenak
Meneguk kopi malam ini
Biar mata kita telanjang
Menangkap malam dalam hujan

Tentang rindu kian menggumpal
Ternyata ada di dadamu
Seperti sebuah puisi
Menjadikan bahasa hati
: kau bawa rindu ini pergi

Moker, 270221



RENUNGAN HATI
Oleh: K. Alrasyid

Seutas angin, lalu lalang
Bawaku ke bilik doa-Mu
Senyapkan bising di kepala
Lirih pair jantung di dada

Di pijar waktu-waktu lalu
Kuterbangkan dan kubiarkan
Nama-Mu asing di bibirku
Kelu dan penuh ketaksaan
Sebelum fajar memerahkan

Mojokerto, 230221

TENTANG RISAUMU
Oleh: K. Alrasyid

Bulir-bulir embun yang sejuk
Bunga-bunga mekar yang indah
Matahari pagi yang hangat
Adalah aku yang kau kenal

Jika hari beranjak siang
Akulah yang meneduhkanmu
Jika malam menggelapkanmu
Aku yang menjadi lentera



Buang segala risau itu

Mojokerto, 010321

7. Cara Mudah Menulis Puisi Semaris

Berikut beberapa catatan yang dapat digunakan oleh
pembelajar untuk menulis puisi semaris. Ketika menulis puisi
semaris kata, penulis perlu memerhatikan jumlah suku kata
yang digunakan. Kesalahan pemenggalan suku kata sering
terjadi pada penggunaan huruf diftong. Begitu pula dalam
penulisan puisi semaris bebas dan tipografi, pilihan kata perlu
dicermati agar tetap berada pada posisi angka ‘sembilan’.
Berikut acuan PUEBI yang dapat digunakan sebagai referensi.



Diftong
Huruf diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan
sekaligus dalam satu hembusan napas. Dalam bahasa
Indonesia diftong dilambangkan dengan ai, au, ei, dan oi.
Diftong tidak pernah dipisahkan sehingga pemenggalan kata
tidak dilakukan di antara kedua huruf tersebut.

Huruf Diftong Contoh Pemenggalan
ai pandai Pan-dai
au galau ga-lau
ei eigendom ei-gen-dom
oi amboia Am-boi

Contoh:

Amboi..indahnya tanah ini
Tarian nyiur yang melambai
Adalah cinta tak terbaca
Angin pada buih lautan
Dan ombak-ombak yang meracau

Di gunung dan di rimba raya
Geiser memberi hangat jiwa
Meneduhkan segala rasa
Keindahan tanah pusaka

amboi (am-boi) bukan am- bo-i
melambai (me-lam-bai) bukan me-lam-ba-i
meracau (me-ra-cau) bukan me-ra-ca-u
geisher (gei-sher) bukan ge-i-sher

Vokal 



Vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua
huruf vokal tersebut.
Contoh:
Perahu sudah lepas sauh (sa-uh)
Dan mengeja potongan syair (sya-ir)
Hujan sore menetes liur (li-ur)

Kata Depan

Kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya. Cirinya, jika penulisan di, ke, dari diikuti

kata yang menyatakan tempat atau arah.

Contoh:
Di gunung dan di rimba raya
Di pijar waktu-waktu lalu
Senyapkan bising di kepala
Lirih pair jantung di dada

Imbuhan
Sebagai awalan yang memiliki fungsi sebagai kata kerja pasif.
Penulisan di- digabung dengan kata setelahnya.
Contoh:
Senja resah didera rasa
Pada gurat dilebur malam

Partikel
Partikel atau kata tugas yang hanya memiliki makna
gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal.
(1) Partikel -lah, -kah, dan -tah ditulis serangkai dengan kata

yang mendahuluinya.
Contoh: adakah, inilah



(2) /pun/ yang berfungsi sebagai partikel untuk mengeraskan
arti, ditulis terpisah dari kata yang mendahului.
Contoh: sedikit pun, lelah pun

(3) /pun/ yang merupakan unsur kata penghubung ditulis
serangkai
Contoh: meskipun, walaupun, ataupun

IBU

Initah bayang-bayang yang disebut rindu
Adakah angin menghunus rentang waktu
Untuk kulabuhkan peneduh jiwaku
Di sanalah rindu menunggu

Engkau ibu
Walaupun panas membakar tapak kaki
Sedikit pun tidak pernah menyurutkan
Langkahku yang kian kencang
Melunaskan segala hasrat terdalam

LBP, 260321

Kata Ganti ku-, kau-, -ku, -mu, dan –nya
Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi
untuk menggantikan kata benda atau orang yang tidak
disebutkan secara langsung. Digunakannya kata ganti
bertujuan untuk mengefektifkan kalimat.



Kata ganti ku- dan kau- ditulis serangkai dengan kata yang
mengikutinya, sedangkan -ku, -mu, dan -nya ditulis serangkai
dengan kata yang mendahuluinya.
Contoh:

Kukulum pekat pada kepasrahan jiwa
Kuterbangkan dan kubiarkan
Nama-Mu asing di bibirku
Pohon-pohon bungkuk kautatap nanar

Meleleh di sudut bibirmu
Menjadi deritnya yang terserpih
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