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Panggil saja aku Fia. Sekarang aku bek-
erja di salah satu perusahaan swasta di 
kotaku. Aku suka menulis. Menulis apa 

saja. Awalnya, tanpa sengaja aku di ajak se-
orang kawanku ke rumahnya untuk memberi-
kan sebuah puisi pada sepupunya yang beru-
lang tahun. Setelah itu kami tak bertemu lama 
sekali. Hingga akhirnya pada sebuah acara kami 
dipertemukan kembali. Tanpa disadarinya, tan-
gannya menunjuk ke arahku, tanpa mengelu-
arkan sepatah kata. Mungkin dalam pikirannya 
berkecamuk, mencoba mengingat-ingat sesuatu 
yang pernah dialami. Aku terus berjalan sambil 
memberinya senyuman, isyarat kita pernah ber-
temu sebelumnya.

Rupanya dia penasaran. Maka saat acara ten-
gah berlangsung, saat aku melahap kudapan yang 
tersedia, dia mendekatiku. 

“Coklatnya tidak terlalu manis ya”, ucapnya 
membuka percakapan.

“Manis sekali, bahkan terlalu manis”, ucapku.
“Tapi kue itu menjadi pahit sekarang”, ucapn-

ya sekenanya.
“Mengapa”, tanyaku serius.
“Karena ada orang yang amat sangat manis 

sedang aku ajak bicara sekarang ini”, ujarnya.
Baru aku mengerti dia ingin memecah kesu-

nyian. Aku tersenyum tipis. Lalu dia memperk-
enalkan diri. Sebenarnya aku sudah tahu siapa 
dia, tapi aku menghormatinya, maka aku ber-
jabat tangan dengannya. Biasa saja. Tak ada 
yang berbeda. Singkat cerita dia meminta no-
mor handphoneku. Tanpa berpikir lagi akupun 
memberikannya.

Semenjak perkenalan itulah kami semakin 
dekat. Dia sering meneleponku, meski hanya 
untuk bertanya sudah makan siang? Semoga 
makan siangmu tidak terlambat. Wajahmu 
makin kemerah-merahan. Jaga diri jaga hati. 
Jaga alismu baik-baik. Aku suka caramu mena-
tapku. Bulu matamu melepaskan panah rindu. 
Hahaha,,, aneh, baru sekali bertemu langsung 
berburu kata-kata. Tapi buatku hal ini biasa, 
karena aku menyukai menulis, dan aku sering 
membuat kata-kata seperti itu dalam tulisan-
tulisanku.

Dan hubungan ini makin dekat. Akhirnya 
kitapun jalan. Kencan pertama. Setelah kencan 
pertama aku mulai mengagumi dirinya. Sosok 
yang periang dan lucu. Tapi aku tak berfikir 
akan menyukai dia. Tapi pandangannya padaku 
berbeda. Seperti meminta lebih. Pandangan 
yang tak hanya ingin berteman. Tapi tak ku am-
bil pusing. Memang tak ada yang tau, semuanya 
serba berjalan seadanya. Biar waktu yang melu-

ruskan segalanya.
Hari terus berganti, dia makin dekat saja. Mu-

lai tak malu-malu, tak ada rasa ragu. Kini akupun 
mulai menghiraukan perasaan yang dia tancap-
kan. Kebersamaan kita yang ragu-ragu justru 
menimbulkan rindu dan cinta ungu. Tuhan punya 
caranya sendiri menyematkan kebahagiaan ke-
cil ini. Celotehanmu membuat aku tertawa lepas. 
Hujan tak memberhentikan langkah kita, meski 
jejak kita dihapus olehnya. Jika satu diantara kita 
tak datang dengan pekabar, maka tak ada yang 
boleh menitikkan air mata. 

Sebuah sore yang panjang dan betapa su-
litnya menahan rindu padamu. Sepulang kerja, 
ada suara bagaimana esok, akan lebih sulit lagi 
menahan rindu. Tapi aku yakin bisa melewati 
esok dengan senyumnya. Kami akan bertemu 
kembali dalam waktu yang sempit. Maka aku 
mencintai waktu dengan dia. Aku hanya ingin 
kuat jika tak ada dia.

Disaat gerimis datang menyerbu kamar, cinta 
tak hanya soal nada atau irama. Tapi tentang kita. 
Saat sore mulai surup aku paling suka mencari 
bayangnya yang menari ke arah barat. Begitu-
pun sore hari ini. Dia pun mencari bayangku yang 
akan datang bersama purnama. 

Memang ada lelaki yang menguasai segala 
rindu; menjarah hatiku, dan itu dia! Ini bukan 
puisi cinta, tapi sebuah clurit yang kini men-
ebas jantung hatiku. Darah mengalir cepat me-
lumuri pertarungan mata dengannya. Rindu tak 
bisa dikelabui. Dia hanya berkelebat di pikiran, 
secepat kilat. Membalut ungu. Mencuci sedih 
menjadi bunga-bunga. Menggenapkan rindu 
menjadi purnama. Pada mulanya hanyalah 
sekuncup perkenalan kata yang menjadi se-
tangkai rindu dan mekar dalam kerahasiaan.
Jangan ragu memetikku, sebab aku bungamu. 
Oalah... perasaan apa yang merasuki pikiranku 
ini. Mengangan-angan. Melayang dalam otak. 
Berlari-lari kecil dalam ingatan.

Bila dia datang, menerbangkan kumbangnya 
ke arahku. Bila dia datang serupa kunang yang 
memberiku bayi-bayi cahaya. Bila dia datang 
darahku makin cepat mengalir. Dia dia datang, 
hatiku ... gedubrak...

Tuhan, beri dia rindu agar ingat aku.

Sumenep, Mei 2013

Penulis asal Madura
Nongngep Ate

Bila Dia Datang
Intuisi Pagi   
Selembar pagi,,,
Menyambut rasa dalam nuansa kesedihan
Aku bosan, jenuh,,,
Dengan semua waktu yang menjanjikan kepalsuan
Tiap kali kutunggu
Semuanya semakin menjauh
Pergi dan takkan pernah terurai seperti dahulu
Abjad-abjad kelam memeras kata
Memaksa terucap walau terbata
Kelu…
Pilu…
Tak mampu lagi terlihat jelas di pelupuk mata
Terpuruk di lembah dusta
Tersungkur dalam nostalgia
Karena cinta sulit kuterka
Antara sakit dan bahagia

Kelana Seribu Makna
Ingin kuceritakan kembali diary usang itu
Berharap goresan tinta yang menghiasinya
Membawaku jauh pergi dari sketsa duka
Terlunta dalam penatnya waktu
Meluapkan jatidiri yang sejati
Aku tertunduk memandang cahaya dalam gelap
Jiwa ini kubiarkan mengapung
Berkelana mencari seribu makna
Detak sang waktu yang terus berpijar pada kesunyian
Menepis rindu menjadi gelisah
Namun,,,
Aku hanya ingin tersenyum melihat keceriaan sosok lain
Merasakan setiap Kristal bening dari duka mereka
Walau mungkin hanya lewat oretan tinta…

Rindu Bintang Pada Malam
Aku tak ingin lagi bercengkrama dengan senja
Karena,,,
Tak sanggup rasanya menatap rona malam
Dengan kenangan manis yang telah pupus
Aku juga tak sanggup menatap rembulan yang kian meredup
Ingin ku cegah malam hadir
Namun tetap saja malam memaksaku tuk tahu sejarah ten-
tangnya
Aku gelisah, karena pagi telah mencumbuinya
Saat aku menerka diantara nyanyian rindu
yang tak lagi menjadi nada di kesunyianku
entah mengapa hati ini merasa iba…
ketika malam mebelaiku penuh cinta…
tapi tetap saja… malam takkan selamanya ada untukku
namun,, aku tahu ia selalu hadir
tanpa kuharapkan kedatangannya
ingin kucegah
namun tetap fana
malam kan selalu terganti oleh pagi
padahal bintang selalu merinduinya….

Aku dan Sajakku
Sajakku telah pudar
Membalut luka hati yang mengakar
Akankah segelintir cinta mampu berkobar
Karena diri telah terkapar
Getar,,,
Gemetar,,,
Memar dan hancur…
Membekas luka yang menjelajar
Sajakku memang tak seindah ciptaan Khairil Anwar
Mungkin hanya sajak biasa
Yang takkan terbaca
Dan menunggu kejora membiaskan sinarnya
Sajakku malang…
Nias tanpa ada yang memandang
Biarlah… 
Putaran waktu membawanya
Membawa sajak ini menuju arus keabadian
Tentang sepenggal kisahku bersama sosok impian…

Akhir Waktu
Ketika nafas berhenti di pusaran waktu
Raga terjerat himpitan masa
Saat tangan tak mampu terangkat
Kaki beku darah pun terikat
Tetes bening menjadi banjir
Yang telah membuatku tenggelam
Langit memaksa…
Bumi bergoncang…
Hati bergemuruh mencari riwayat hidup
Yang telah berlumur kenistaan
Bibir tak mampu berucap
Meski hanya satu abjad
Namun, kehendak hati memeras rasa
Hingga aku bisa menyebut satu nama
Allah…
Tiba-tiba ragaku terjatuh
Mata pun mulai merapat
Dan terpejam untuk selamanya…

Halimatus Zahroh, lahir di Bondowoso, 5 Dzulhijjah 1416 H Pernah 
meraih juara 1 lomba poster “Open House dan Kampanye Lingkungan 
Se-Madura”. Saat ini masih duduk manis di lembaga tercinta “MA. Al-
Ishlah”, Bilapora Barat Ganding Sumenep.

Puisi-Puisi
Halimatus Zahroh

Buku ini adalah kumpulan tu-
lisan hasil penelitian tentang 
orang Madura dan kebu-

dayaannya. Huub De Jonge, penu-
lis buku ini, telah dikenal sebagai 
antropolog yang sangat konsen 
terhadap Madura dan kebudayaan-
nya. Huub De Jonge hadir dengan 
penelitian-penelitiannya yang kuat 
dan berkualitas. Secara spesifik 
Huub menyoroti masalah stereotipe, 
karakteristik, dan kepentingan 
ekonomi serta sosial orang-orang 
Madura, baik orang Madura yang 
tinggal dan menetap di pulau Ma-
dura maupun orang Madura yang 
merantau dan bertempat tinggal di 
luar Madura. Masalah besar yang in-
gin dikedepankan oleh Huub adalah 
pada perubahan-perubahan identi-
tas orang Madura, lapangan kerja, 
penghasilan, gaya hidup, dan orien-
tasinya pasca pengoperasian jem-
batan Suramadu (Hal. v).

Madura bagi sosok Huub meru-
pakan hal unik yang perlu dikaji se-
cara mendalam melalui pandangan 
stereotipe sebagai pulau yang penuh 
kekerasan. Sebenarnya bukan hanya 
Huub saja yang menganggap Madura 
sebagai pulau kekerasan, namun pa-
kar peneliti selainnya juga tertarik 
untuk menelaah melalui penelitian-
nya tentang orang Madura. Misalkan 
A Dardiri Zubairi dari sisi positif 
memandang orang Madura dengan 
kearifan lokal yang dimilikinya mel-
alui bukunya yang berjudul “Rahasia 
Perempuan Madura” (2013).

Tidak banyak kelompok etnis di 
kepulauan Indonesia yang menyan-
dang stereotipe negatif dan samar-
samar sebanyak yang melekat pada 
orang Madura. Sedikit sekali sifat 
positif yang terdengar tentang mere-
ka. Seandainya orang mempercayai 
berbagai stereotipe itu – sikap yang 
tentunya tidak boleh dilakukan ter-

hadap stereotipe – kelompok etnis 
terbesar ketiga di Indonesia ini me-
miliki ciri negatif cukup berlimpah. 
Lagi pula, sungguh menakjubkan, 
citra suku Madura di Indonesia hari 
ini hampir tidak berbeda citranya 
pada zaman kolonial. Dulu maupun 
sekarang, orang-orang sebagai kata 
ganti yang paling lazim jika men-
yangkut stereotipe – menemukan 
dan masih saja menemukan segala 
macam kekurangan pada lelaki dan 
perempuan Madura serta putra-pu-
trinya (Hal. 59-60).

Meskipun sama-sama mendapat 
pandangan stereotipe beberapa dae-
rah dan pulau yang ada di Indonesia, 
namun tak kalah banyaknya pan-
dangan stereotipe negatif terhadap 
orang-orang Madura. Eksistensinya, 
pandangan negatif itulah yang men-
gubah orang-orang Madura berper-
ilaku seperti apa yang dipersepsikan 
oleh kebanyakan orang (lih. Dardiri, 
Stereotipe itu...). Padahal tidak se-
muanya orang madura itu keras dan 
kejam yang identik dengan budaya 
carok dalam menghadapai berbagai 
persoalan kehidupannya.

Satu pandangan stereotipe dari 
ungkapan yaitu sejauh dimungkin-
kan untuk berbicara tentang sifat 
umum, dapat dikatakan bahwa 
orang Madura kurang resmi, lebih 
bersemangat dan lebih mandiri 
daripada orang Jawa. Namun ke-
mandiriannya tak jarang terlam-
piaskan sebagai sejenis kekerasan 
dan ketidaksopanan, yang bisa 
terasa tidak menyenangkan, khu-
susnya ketika baru kenal, bagi sese-
orang yang terbiasa bergaul dengan 
orang Jawa yang santun, meski leb-
ih menghamba. Bahkan dalam ber-
cakap-cakap dengan para petinggi 
pun, nada suaranya berani dan 
tidak sungkan-sungkan, seringkali 
mendekati kurang ajar (Hal. 124).

Melalui buku Garam Kekerasan 
dan Aduan Sapi ini, Huub De Jonge 
mencoba untuk melihat orang-
orang Madura serta kebudayaannya 
yang berkembang di sana. Kajian-
nya memberikan pandangan cukup 
luas tentang stereotipe negatif dari 
publik terhadap orang Madura yang 
identik dengan pulau kekerasan dan 
budaya carok. Selain itu pula, lebih 
jauh ulasan dalam buku ini menga-
rah pada pasca-Suramadu terban-
gun di antara Surabaya dan Bangka-
lan. Yang tentunya juga memberikan 
pengaruh tersendiri bagi orang-
orang madura serta kebudayaannya. 
Istilahnya menurut D. Zawawi Im-
ron bagi masyarakat Madura tidak 
akan ada lagi ungkapan naik dan 
turun atau alajer (berlayar) ke Jawa.

* Peresensi adalah Mahasantri Pondok 
Pesantren Al-in’am Pajagungan Banjar 

Timur Gapura Sumenep Madura.
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