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Mula Kata
bismillah
ijinkan kami merekam pesan pesan
dari cuaca yang tersembunyi, yang tergelar
di dalam alir napas
agar menjadi doa

bismillah
ijinkan kami menanam kata kata
di bumi siang, di langit malam
di dalam arus darah
agar menjadi sabda

Bekasi, 2014 

Ranting November yang Kering
ada kemarau yang betah berterik terik
seperti tengah menimang kegembiraan
sementara debu mengaduh pada bumi
angin diam, tak ada lambai ranting
bahkan segala gerak telah kering

hujan sembunyi ke dalam puisi
dan gerimis telah menyerpih dalam tangis
seperti sia sia nyanyian doa
dari bibir bibir yang fakir
dari ciuman kekasih
hingga hari berderai serupa pasir
berserak lantak dan tersapih

dan awan tak mengidam garam
karena tahun tahun telah begitu asin 
dengan luka luka tak terkatakan
hingga balutan lupa yang menyembuhkan
serta kehidupan yang mesti terus berjalan

Jakarta, 2014 

Jalan Panjang di Sebuah Taman
angin tak datang
pada hampar siang yang garang
hari retak oleh remasan jemari kota
tubuh penuh teriak serak suara

rambutmu adalah rimbun dedaun
yang menyimpan silsilah deru
dan ijinkan aku mencari namaku
pada senarai resah yang menderai
dari kepak sayap capung
dan kerjapan nada lagu tak tertampung

biarlah saja siang memanjang
karena telah kudapat tempias segar
dari tatap matamu yang rinai gerimis
menjadi pengusir jejarum terik
hingga kurasakan rumah yang ramah
di bawah jamahan jemari matahari

Jakarta, 2014

Oleh: Budhi Setyawan  

Puisi
Oleh: Junaidi Khab*

Riwayat Kepahlawanan Pangeran Diponegoro

Resensi Buku

Pada setiap tanggal 10 Novem-
ber digelar refleksi Hari Pahla-
wan sebagai bentuk dan upaya 

dalam menghargai jasa-jasa pahla-
wan dengan merenungi kegigihan 
para pejuang. Dengan begitu, nilai-
nilai kepahlawanan pejuang tempo 
dulu bisa menginspirasi bagi generasi 
bangsa Indonesia. Selain Pangeran 
Diponegoro masih banyak pejuang-
pejuang rakyat Indonesia yang agresif 
melawan para penjajah.

Namun, kehadiran buku ini meru-
pakan suatu bentuk refleksi atas per-
juangan dan peralwanan yang dilaku-
kan oleh Pangeran Diponegoro dalam 
mempertahankan hak-hak rakyat 
pribumi dari campur tangan orang Be-
landa yang memeras secara sistematis. 
Buku ini hadir sebagai pengisah kehidu-
pan abad VIII dan sekitarnya dimana 
Pangeran Diponegoro berperang mela-
wan Belanda.

Sebelum Pangeran Diponegoro mel-
akukan perlawanan terhadap pemer-
intahan Belanda (yang dikenal dengan 
Perang Jawa), ada beberapa periode 
yang terjadi dan dilakukan oleh Sang 
Pangeran. Misalkan sebelum dirinya 
melakukan perlawanan, Raden Ronggo 
lebih dulu memberontak pada tahun 
1809-1810. Namun, akhirnya pember-
ontakan tersebut berhasil diredam oleh 

Belanda (hlm. 109).
Meski hidup Raden Ronggo berakhir 

dengan tragis, namun pemberontakan-
nya tercatat sebagai peristiwa besar 
dalam sejarah keraton-keraton Jawa 
Tengah bagian selatan. Sebelum 1810, 
meskipun gertakan suara Daendels 
cukup keras, pendulum keseimbangan 
kekuasaan tidak sampai bergerak secara 
menentukan ke pihak pemerintahan 
Eropa.

Di sini, Pengaran Diponegoro men-
gagumi sikap Raden Ronggo yang 
perkasa dan berani untuk memberon-
tak terhadap kaum penjajah (Belanda). 
Salah satu inspirasi Perang Jawa yang 
didalanginya, berangkat dari pember-
ontakan Raden Ronggo yang cukup 
memoles hati dengan bercak darah 
kepahlawanan bagi tanah air dan pen-
duduk pribumi. Pangeran Diponegoro 
untuk memulai perlawan yang dikenal 
dengan Perang Jawa itu serta merta 
langsung bergerak. Namun melalui ber-
bagai ramalan dan strategi.

Salah satu periode pra-perlawanan 
Pangeran Diponegoro yaitu melalui 
ramalan Joyoboyo dan letusan gunung 
merapi 28-30 Desember 1822 (hlm. 
261). Sementara, dana, taktik dan per-
senjataan Perang Jawa mayoritas beras-
al dari sumber daya petani. Taktik tra-
dional dalam Peran Jawa masih mampu 
mengimbangi tentara Belanda yang 
bersenjata lebih medern (hlm. 304). 
Bahkan kaum perempuan dalam Perang 
Jawa ini ikut mewarnai medan perang 
(hlm. 308).

Maskipun Perang Jawa sudah me-
warnai sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia melalui gerakan agresif Pangeran 
Diponegoro, tapi akhirnya Perang Jawa 
harus diakhiri seperti halnya pember-
ontakan Raden Ronggo sebelumnya 
yang berhasil ditaklukkan oleh Belanda. 
Pangeran Diponegoro ditangkap, lalu 
diasingkan. Dampak Perang Jawa ini 
dirasakan oleh sekitar 2.000.000 pen-
duduk, sepertiga dari total penduduk 
Jawa. Untuk mencapai kemenangan 
yang pahit itu, Belanda telah kehilangan 
8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu 
bantuan lokal.

Melalui kehadiran buku sejarah 
ilmiah ini, kita akan menemukan as-
pek perjuangan Pangeran Diponegoro 
yang melakukan perlawanan terhadap 
pemerintah Belanda pada tahun 1825-
1830 yang dikenal dengan Perang 
Jawa/Perang Diponegoro. Buku ini se-
cara umum mengulas tentang asa ke-
cil dan masa muda (1785-1808), awal 
keruntuhan tanah Jawa (1808-1812), 
tahun-tahun emas, tahun-tahun besi 
(1812-1825), perang dan pengasingan 
(1825-1830). Melalui karya ini, semo-
ga perjuangan Pangeran Diponegoro 
menjadi refleksi bagi bangsa Indone-
sia untuk memperkokoh nasionalisme 
dan persatuan rakyat Indonesia agar 
tidak mudah dijajah oleh bangsa asing. 
Semoga!=

*)Pecinta Baca Buku Asal Sumenep, 
Tinggal di Surabaya.

Sosok Pangeran Dipone-
goro yang religius-nasiona-
lis mampu menjadi cermi-

nan bagi bangsa Indonesia 
melalui perlawanannya 

dalam membela hak-hak 
rakyat pribumi. Pemerin-

tah Republik Indonesia 
(RI) memberi pengakuan 
kepada Pangeran Dipon-
egoro sebagai pahlawan 
nasional pada tanggal 6 
November 1973 melalui 

Keppres No.87/TK/1973. 
Penganugerahan tersebut 

hampir bertepatan dengan 
ditetapkannya tanggal 10 

November sebagai Hari 
Pahlawan Nasional RI.
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Budhi Setyawan     
Lahir di Purworejo, Jawa Tengah,  9 Agustus 1969. 

Berkegiatan di Sastra Reboan dan Forum Sastra 
Bekasi (FSB). Puisinya dimuat beberapa media dan 

antologi. Tinggal di Bekasi, Jawa Barat.
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