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Aku yang Tidak Pernah Jatuh Cinta
Aku yang tidak pernah jatuh cinta
dendang pagi dari hitungan telapak jari
aku yang tidak pernah jatuh cinta
dari kemurungan hari kusam dan sepi
aku yang tidak pernah jatuh cinta
pada teror dan perang tayangan televisi

Dan balada hutan kota ceritakan 
air laut pasang dengan darah, karena setiap
kuncup bulan diterangi kilauan cahaya rudal
anak-anakpun hanya bisa meratapi kambing
yang digembalanya menjilat pasir, sebab,
ledakan menjadikan rumput coklat kering

Dari himpitan memori yang ia jumpai
disetiap detak saat pesawat tempur
berjarak seratus kaki dari rumah huniannya
dentuman peluru, kelumpuhan kota, tak ada hari raya
air matanya yang terbatas
daging kulitnya yang tak kebal jarum suntik
dan berikanlah aku segala cinta yang tak pernah patah

Bangkalan, 21 Juli 2014

Dolly
Kenangan-kenangan patah yang kujumpai
di setiap sudut kaca
hampir per seperempat malam kupunguti 
wajahmu dari wisma ke wisma.
tak ada kepingan yang kau tinggalkan
bibirmu yang membelah rindu,
keramaian para pedagang, 
salon-salon, tukang parkir,
aku bertanya? pada siapa jika wanita yang
ingin kupersunting hilang tanpa meninggalkan jejak 
tarif?
kali ini tiga gelas teh telah habis namun lalu lintas sepi.

Surabaya, 6 Agustus 2014

Mengenangmu
Melalui jiwanya sihir merampas dengan buta
dan cuma-cuma, di hari libur setelah membuka
pesan yang diterima, ia tanpa upah merapikan
kursi tamu dan baju yang bersibakan. 
dekat lubang bilik pintu ia membalas kata, dan
aku melihat semuanya

2 Agustus 2014

Oleh: Deni Puja Pranata

Puisi

Oleh: Junaidi Khab*

Menginspirasi Gerakan Politik Sutan Sjahrir

Resensi Buku

Tak jauh dari itu semua, buku ini 
cukup menarik dan memberi-
kan pandangan dan wawasan 

yang luas tentang sepak terjang Sutan 
Sjahrir dalam memperjuangkan ke-
merdekaan bangsa Indonesia. Ada ban-
yak peran juga yang dimainkan dalam 
perjalanan politiknya untuk merebut 
kemerdekaan dari Belanda dan Jepang. 
Ia merupakan pejuang yang berasal dari 
keluarga Minangkabau yang terpandang 
dan disegani di Koto Gadang, Sumatera 
Barat (hlm. 12).

Melalui niat dan tekad bulatnya 
untuk menjadi orang sukses dan ber-
pendidikan mengantarkan dirinya 
hingga sampai ke pulau Jawa, tepatnya 
di Bandung. Ia mengenyam pendidika 
di Bandung setelah sekian lama men-
etap di Medan. Pada ia berada di Band-
ung menjalani proses pendidikan dan 
mengikuti arus perkembangan politik 
Hindia Belanda, ia bertemu dengan para 
pejuang dan politisi hebat seperti Bung 
Karno, Tan Malaka, Amir Sjarifoeddin, 
dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya.

Di tengah-tengah pergerakannya, 
Sjahrir secara sungguh-sungguh ber-
kutat dengan teori-teori sosialisme, 
marxisme, dan pergerakan kebang-
saan. Sehingga ia terkena dampak 
zaman di Eropa pasca-Perang Dunia 

II (1914-1918), yaitu virus marxisme 
yang menimbulkan iklim perjuangan 
untuk memperbaiki nasib kaum buruh 
yang dieksploitasi oleh kaum kapital-
is. Slogan masa itu, “kaum proletariat 
seluruh dunia, bersatulah”.

Tentang Organisasi
Dalam hal ini, pergerakan Sjahrir 

lebih mengacu pada teori marxisme, 
namun marxisme yang disesuaikan 
dengan konteks keindonesiaan. Yaitu 
menggerakkan kaum tertindas, dalam 
hal ini petani dan buruh untuk men-
capai kemerdekaan secara meluruh, 
melawan kaum borjuis yang did-
ominasi oleh kaum kolonial. Sjahrir 
mengakui bahwa gerakannya mela-
lui organisasi pimpinannya itu tidak 
memiliki anggota yang cukup banyak. 
Namun berkat kebulatan tekadnya, ia 
tetap maju dan terus berjuang. Satu 
hal yang menjadi pegangannya yaitu 
bahwa organisasi hendaknya bersifat 

pedagogis dan informatoris (hlm. 69).
Bukan hanya anggota yang banyak 

belaka yang menjadi andalan Sjahrir 
dalam menghidupkan perjuangannya, 
namun juga pedagogis (pendidikan) 
dan informasi yang cukup untuk mem-
berikan stimulasi agar anggotanya aktif 
dan progresif terhadap segala serangan. 
Cepat merespon dan menanggapi setiap 
ada persoalan. Dalam pernyataannya 
Sjahrir mengatakan bahwa organisasi 
(partai) tidak perlu banyak anggota. 
Sedikit jumlahnya, asal paham, militan, 
menguasai keadaan, serta memahami 
teori-teori perjuangan. Itulah mungkin 
terjemahan dari sifat unggul sebuah 
organisasi yang harus bersifat peda-
gogis dan informatoris.

Kehidupan Sutan Sjahrir dinilai se-
bagai orang cerdas, cepat menangkap 
pikiran lawan bicara, teliti, hati-hati, 
demokratis, dan senang dikritik. Di sisi 
lain Sjahrir juga sulit untuk ditebak ka-
rena pikirannya kadang lebih peka ter-
hadap situasi dan kondisi jalan gerakan 
politiknya. Sjahrir merupakan tokoh na-
sional yang telah banyak memberikan 
arah dan isi dalam arus revolusi per-
juangan bangsa Indonesia sebagaima-
na tokoh-tokoh pejuang lainnya.

Buku molek ini akan memberikan 
ulasan dan kilasan sejarah tentang bi-
ografi Sutan Sjahrir mulai dari riwayat 
pendidikan, aktivitas politik, hingga 
Sjahrir menjadi perdana menteri. Se-
lain itu pula, juga diulas tentang berb-
agai gerakan pemikiran dan kiprahnya 
dalam memperjuangan kemerdekaan 
bangsa Indonesia dari para kaum ko-
lonial yang berabad-abad telah me-
nancapkan akar imperialisme di Hin-
dai Belanda. Semangat perjuangannya 
akan kita temukan dalam buku ini, 
sehingga dengan inspirasi perjuangan 
politik Sjharir untuk melawan kaum 
kolonial, kita bisa memakai pemikiran 
tersebut untuk memimpin melawan 
penjajahan modern saat ini.=

*) Pengurus Demisioner Ikatan Maha-
siswa Sumenep (IKMAS) di Surabaya.

Nama Sutan Sjahrir di 
telinga bangsa Indonesia 

tidak begitu fenomenal 
seperti bapak-bapak 
bangsa yang lainnya. 

Misalkan Soekarno se-
bagai presiden Republik 
Indonesia yang pertama, 

dan Mohammad Hatta 
sebagai wakilnya. Meski-

pun nama Sutan Sjahrir 
sangat asing di telinga 

kita, namun perannya tak 
jauh berbeda dengan ba-

pak revolusi yang lainnya. 
Semangat untuk membe-
baskan bangsa Indonesia 
dari kaum kolonial begitu 

membara dengan gerakan-
gerakan dan perjuangan 

politiknya.
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