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Puisi-puisi
Benazir Nafilah
Penyair Perempuan Madura

Kau Tahu?
(Sumenep, April 2013)

Aku suka kau
Ketika mengedipkan mata
Ketika membasahi bibir

Aku suka ketika baju rapimu menyapa
Ketika garis kotak-kotak itu mempertegas bahasamu

Aku suka tawamu
Meliuk tipis ketelingaku

Kau tahu
Cinta tak ada lagi
Hanya kerinduan

Kuburu_memburu
Memburu_kubunuh
Mati_kutiupkan ruh lagi

Kau juga tahu
Memang tak ada cinta
Tak ada lagu mesra
Hanya puisi lantang tentang kita

Tak ada sesembahan
Kecuali rindu
Aku tidak menulis apa-apa
Hanya melukis pada relung-relung waktu

Aku tak pernah lupa
Bulu matamu yang bergelombang
Mendeburkan ombak
Terkikis, menggelindingkan sebuah bongkahan

Bisik angin menyediakan ruang untuk berkeluh rindu
Garis matamu bergerak mengelilingi
meluapkan bayangku

Sebuah isyarat
kelahiran kembali
Di antara matahari yang beranjak ke barat
Saat udara bergetar karena asap menyembul dari bibirmu yang 
kelam

Membuatku paham, hujan karenamu
Sebuah jantung hati yang digenangi namamu
Menjelajahi matamu, membawaku terbang
Membuat lautan makin biru bergairah

Kata yang kau semburkan
Seperti bunyi senapan yang menggelegar
Selalu ku ingat ketika menyapu menabuh gendang telinga
Perempuan-perempuan yang kau puja
Semuanya tak bisa dipercaya

Mata Air
(Sumenep, April 2013)

Seperti air mata
Namamu mengalir dalam kehampaan
Nyaris; mengairi sawah kerinduan

Kepada Angin, 
Ku Sebut Kau
(Sumenep, April 2013)

Teruslah mengudara namamu
Mengarungi waktu dalam suaka cinta
Melukis wajahmu di antara angin
Dalam kerinduan yang ku cari
Tak berarah namun bertuan padamu

Kutitipkan salam rindu yang tertutup kabut
Di ujung hari ku temui batas senja yang tak peduli
Yang aku cari yang aku nanti
Kusebut kau cinta

Tetap berdiri tegak
Tetap setia pada satu kata
Tulus
Aku terbang menyusuri dirimu
Menghidupkan redupku
Angin menyelinap bersama rindu
Terbit kembali rasa itu setiap tarikan nafasku

Tahukah kamu, aku selalu dekat
Aku dengar rintihmu lewat anginnnnn
Kurentangkan kedua tanganku untuk membasuh lukamu

Benazir Nafilah 
(Fila), Perempuan 
kelahiran 18 
Desember 1988 ini 
adalah seorang 
penyair asal 
Sumenep.

Pluralisme Gus Dur, Gagasan Para Sufi
Oleh : Junaidi Khab | Alumnus SMA Pesantren Al-in’am Pajagungan Banjar Timur Gapura Sumenep Madura

Do more talk less. Kata-kata 
itu layak disandangkan ke-
pada sosok Gus Dur seba-

gai bapak pluralisme. Gus Dur tak 
banyak bicara soal wacana plu-
ralisme berikut dalil-dalil teolo-
gisnya. Tetapi ia mengamalkan, 
mempraktikkan, dan memberi 
mereka contoh atasnya. Plural-
isme lebih banyak dipraktikkan 
dalam kehidupan sehari-hari Gus 
Dur dibanding diwacanakan (Hal. 
51).

Buku ini membicarakan perihal 
kehidupan Gus Dur sebagai sosok 
pecinta pluralisme di Indonesia. Se-
lain itu kesederhanaan dan kebersa-
hajaannya dalam menjalani kehidu-
pan ini tidak selalu bergantung pada 
materi. Dengan kata lain, selain se-
bagai bapak plurisme dia merupakan 
penganut aliran sufisme. Yang mana 
kehidupannya tidak dapat diukur de-
ngan materi lagi.

Selain itu pula sebagai pegan-
gan kecintaannya pada nilai plural-
isme dari surat al-Baqoroh ayat 177 
Gus Dur sering mengatakan bahwa 
Islam itu terdiri dari tiga rukun 
(pilar); yaitu, rukun iman, rukun 
islam, dan rukun tetangga. Sedang-
kan yang dimaksud rukun tetangga 
merupakan nilai-nilai kecintaan 
dan kepedulian kepada sesama ma-
nusia untuk saling merasa dan ber-
bagi (Hal. 52-53).

Sehingga dengan nilai-nilai plu-
ralismenya, ia mendapat sanjungan 
dari berbagai golongan, ras, agama, 

dan dari berbagai etnis masyarakat 
utamanya masyarakat yang kecil 
dan tertindas. Kematiannya menja-
di kenanan indah yang tak ingin di-
hapus oleh mereka. Begitu banyak 
peranan Gus Dur dari sisi perjuan-
gannya dalam pluraslisme hingga 
ia banyak mendapat pengagum dan 
penggemar pemikirannya meski 
dari belakang juga ada yang men-
usuknya. Itu tak lain merupakan 
bumbu kehidupannya dalam men-
egakkan nilai-nilai pluralisme.

Berangkat dari keilmuan dan 
buku-buku yang dipelajarinya ia 
juga tidak melupan untuk mengam-
lkan apa yang menjadi nasehat ag-
amanya. Yaitu tidak cinta dunia dan 
tidak gila dunia. Namun, meskipun 
demikian ia tetap menjadi sosok 
zahid yang dapat dilihat dari per-
ilakunya yang selalu memberi-
kan uang hasil kegiatannya untuk 
mereka yang membutuhkan seba-
gaimana ketika ia menjabat seba-
gai ketua PBNU ia mendapat ba-
nyak surat yang meminta bantuan 
darinya. Lalu uang yang diperoleh 
dari hasil menulis dan mengahdiri 
seminar dibagikan menurut ke-
hendaknya dan dikirim melalu we-
sel (Hal. 93-94).

Dari tindakan itulah antara 
nilai pluralisme dan sebagai zahid 
sudah tercerminkan. Bahkan dalam 
persoala keuangan ia tidak pernah 
mempertanyakan dapat berapa dan 
dibagikan kepada siapa. Sungguh 
tindakan dan paradigma yang pa-

tut kita tiru dalam kehidupan yang 
multi-agama, ras, dan etnis ini. De-
ngan begitu kebersamaan hidup di 
negrei ini akan mudah ditemukan 
meski dalam lintas agama, ras, 
etins, budaya, dan lintas negara se-
cara universal.

Dan yang lebih menakjubkan 
dari kisah ketidakcintaannya pada 
dunia ia dalam mencalonkan pres-
iden hanya bermodal Rp.3000.000,- 
dan pernah membagikan uang 
transportnya pada pengiringnya 
dari hasil mengahdiri untuk meng-
isi ceramah apda haflatul imtihan 
(Hal 97-99).

Kesederhanaan dan keluwesan-
nya dalam mengayomi kehidupan 
umat dan bangsa ini yang sebe-
narnya menaruh perhatian umat 
manusia. Nilai tulus dari hati nu-
raninya pula yang memantulkan 
nilai pluralisme dan kezahidan 
dalam kehidupannya. Memang ba-
nyak para kaum intelektual yang 
berwacana. Namun tidak ada nilai-
nilai realistis dari apa yang sering 
diwacanakan. Hasil wacana hanya 
dibagikan pada orang lain. Mereka 
hanya ingin berbicara, berpikir dan 
didengarkan. Namun mereka tidak 
mau melaksanakan, memberikan 
contoh, dan tidak mau mendengar-
kan.

Tulisan buku ini menceritakan 
sebuah pemikiran dan kehidupan 
Gus Dur secara sepintas dalam 
rangka memperingati seribu hari 
kewafatannya. Namun meskipun 

hanya terdiri dari beberapa uraian 
pengalaman pribadi penulis, buku 
ini sudah mewakili kehidupan Gus 
Dur sebagai bapak pluralisme dan 
tokoh sufi yang selalu mengeda-
pankan implimentasi pemikirannya 
daripada selalu mewacanakannya 
tanpa ada tindakan realistis dalam 
kehidupannya.
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Resensi

Lantai 22
Cerpen : Faza Kunaiza

Dingin saat gerimis membesar di 
luar ruang tempat tidur. Gemericik 
air yang jatuh dari langit sangat ter-
dengar. Ada irama tak teratur yang 
jatuh menabrak atap kamar. Nada-
nada itu terkadang terdengar secara 
allegoris, bersahutan, bersusulan, 
dan seperti saling mengejar mengi-
kuti gelombang angin. Dingin di luar 
ruangan, juga dingin di dalam. Sebab 
AC mengibarkan kesejukan yang 
tidak diharapkan.  

Saat sore mulai tiba, dari lantai 
22 aku ingin mengintip matahari 
yang hendak masuk ke ufuk. Aku pa-
ling suka itu seperti ketika pertama 
kali aku meragukan langit ini bulat. 
Dulu, tidak begitu yakin Galileo yang 
mengatakan bumi ini bulat. Sebab 
setiap sore, aku melihat matahari 
seperti lingkaran besar yang memi-
liki sinar. Lalu matahari senja yang 
semula utuh, perlahan bunderannya 
tidak sempurna, tinggal separuh, lalu 
serupa bulan sabit, dan hilang sama 
sekali. 

Namun pada senjakala ini, ma-
tahari yang kurindukan pulang tak 
bisa terlihat. Kantor Meteorologi 
dan Geofisika mengabarkan  
Indonesia berawan atau 
lebih tepat, gerimis.  di 
kamar ini aku melihat 
dari jendela, mener-
awang ke bawah. 
Aku pikir di bun-
deran HI, orang-
orang seperti 
men-

dorong perahu karet agar bergerak 
agak ke tengah. beberapa meter dari 
pantai, perahu akan terlihat lebih 
mengapung karena bagian bawah 
sampan tak lagi menyentuh karang.

Tetapi aku lupa, di bunderan itu 
tidak ada ombak. Yang terjadi sebe-
narnya sejumlah orang mendorong 
mobil mogok. Mobil semahal apapun 

saat ini, di bunderan HI terlihat mu-
rah karena tidak bisa menjadi ampi-
bi. Orang-orang yang berlalu allang 
di sana mengeataskan celana sampai 
di atas lutut. Wajah mereka tah hirau, 
tak ada senyum kecuali kesal karena 
membuang daya dan dana pada hu-
jan yang sebenarnya tidak terlalu 
deras.

"Banjir," katanya.
"Selalu banjir," kata yang lain.
"Banjir lagi," mereka menggerutu.
Keesokan harinya, soal banjir 

ini menjadi omongan banyak pihak. 
Istana yang tak luput dari banjir, tak 
lepas dari pembicaraan orang-orang. 
Sampah melekat di jalan raya ka-
rena saat hujan dan banjir, ruas ja-
lan menjadi tempat sampah raksasa. 
DI televisi orang-orang mengutuk 
presiden, menteri, gubernur, dan 
walikota. Padahal banjir, ia lahir dari 
genangan dimana selokan 
tak sang-
gup lagi 

m e n j a d i 
tempat air. 
Resapan air 
juga tidak ada, 
hampir lenyap 
dari wajah ibu 
kota. Situasi ini 
semakin mey-
akinkanku bahwa 
bumi tidak bulat.

Dari dalam kamar, aku berkaca 
pada cermin di dekat sofa. Aku me-
raih bolpen di meja dan menulis-
kan di beberapa lembar kertas yang 
disediakan hotel. Kemudian dari luar 
terdengar orang mengetuk pintu 
kamarku, berkali-kali. Saat aku intip 
melalui lubang kecil yang dileng-
kapi lensa, aku melihat perempuan 
tergopoh-gopoh, seperti seseorang 
yang sedang terburu-buru.

Ketika aku buka pintu, perempu-
an itu Anina. Seseorang yang gagal 
kuliah di pasca sarjana karena naluri 
melawan yang terlalu besar. Ia anti 
kemapanan pada baju yang rapi, cel-
ana ketat dan kaos lengan panjang 
berwana ungu.

"Aku benci kamu," katanya, ke-
padaku. "Engkau tidak setia," im-
buhnya.

"Salahku apa."
"Bercerminlah," ia 
memberi saran.

"Aku hanya 
ingin menitip-
kan hati."

"Sama."
Lalu pe-

tir terdengar 
menggele-

gar, seolah-
olah di tempat 

yang jauh terdapat 
benda di ketinggian 

yang ditamparnya. 
K a m i 

s a l i n g 
a d u 
p a n -
dang. 
Teta-

p i 
tatapan 

A n i n a t e r l a l u 
dalam dan aku tak sanggup 

melihatnya 
d a l a m 
w a k t u 
yang lama.
"Aku hanya 

ingin menikah denganmu," 
katanya bersamaan dengan 
kilat yang sinarnya menjilati 
dinding kaca. 

"Sama," kataku, gugup.
"Aku ingin membersih-

kan noda di bibirmu, dengan 
bibirku," dia berkata lagi.

"Sama," ujarku semakin 

berdegup jantung terasa.
Perempuan itu kalap. Ia memaki-

ku, semaki-makinya. Dia memukul 
dadanya, dan dadaku juga, berkali-
kali. Ia kemudian menangis, sesedu-
sedunya.

"Ada ada ini?," aku tak mengerti.
"Percuma, engkau tak pernah 

memahamiku."
"Soal apa?"
"Engkau selalu tidak mau tahu."
Sejurus kemudian dia melepas 

jilbab, lalu bergegas ke dalam kamar 
mandi. Pada tangan kanan yang me-
megang handuk dan hendak men-
geringkan tubuhnya yang basah, aku 
diminta jadi imam untuk solat ber-
jamaah. Ia menggelar sajadah yang 
tidak rapi, Satu sajadah digelar de-
ngan posisi agar maju dan sajadah 
lainnya diletakkan agak mengfebela-
kang.

"Aku hanya ingin berjemaah den-
ganmu," katanya pada mata yang 
berkaca-kaca. 

"Engkau yakin?," tanyaku.
"Ya, sangat yakin."
Pada usai salat dan doa kami, ia 

mendekapku, erat, sangat dekat. "Aku 
rindu saat-saat seperti ini dimana 
kita bisa menyatu meski sebenarnya 
kita bukan siapa-siapa. Aku mencin-
taimu," Anina membenamkan kepala 
dengan mukena yang masih utuh.

"Baiklah, aku kini mengerti," aku 
menghiburnya. 

Kemudian lampu mati. Saat aku 
buta maka, tak ada seseorang di 
dekatku. Semua terasa su-
nyi, sepi dan aku sa-
ngat sendiri. Aku 
juga takut kehilan-
gannya tetapi aku 
tidak bisa mengata-
kannya meski aku 
juga rindu dan 
cinta yang tak ter-
bahasakan. Sakit 
rasanya saat ini 
ketika ambunten 
sibu pada haaak 
yang bisa kami 
mengerti. (*)

(Gresik, 2013)


