


SARINAH
- Esha Tegar Putra - 

Pada pangkal ketiakmu aku temukan kota 
mengerut serupa kulit limau purut, Sarinah. 
Plaza empat puluh tingkat berarsitektur paruh 
unggas berdiri tegas. Pohon-pohon tumbuh 
hitam dengan  daun tertabur serbuk garam. 
Kota dengan daratan tiap sebentar turun 
dikepung air naik ketika gerak gelombang 
ditarik bulan datang. Kota dengan dinding 
kedai kopi, kedai nasi, hingga kedai lemang 
memajang potret orang tua alim lagi bertuah 
buat menarik orang datang membeli barang. 
“Belikan kutang, uda. Sehelai kutang baru 
dengan ragi kain sematang daging mengkudu.”

Dan bengkak dadamu itu serupa tandan kelapa 
muda dibuai-buai angin limbubu. Puncak sebuah
malam dengan tembakan laser gagal membikin 
bubar iringan awan bergumpal. Getar dadamu itu
hasrat purba kuda jantan disiarkan gelombang 
radio ke arah dusun paling dusun.  Aku temukan 
kota, Sarinah, dari pangkal ketiak hingga bengkak 
dadamu mengerut serupa seulas papan berulang 
terapung dan terbenam dipiuh deras arus muara. 
“Jangankan sehelai kutang, Sarinah. Di langit 
akan kuputus gantungan bulan, di laut akan 
kusauk gulungan gelombang, agar kutang 
seisi kedai itu kau bungkus kau bawa pulang!”

Leher panjangmu itu membuatku berdiri tegak 
meneropong kota dari ketinggian. Aku melihat 
kaum  penggila emas penggila suasa memberi 
nama-nama asing untuk setiap gundukan tanah
pasir terungguk, serta batu-batu terserak. Kaum 
dengan kegemaran memandang air tergenang.
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Mereka berhimpun dimana ada air tergenang
merencanakan siasat bercinta paling gila sambil 
mengudap goreng pisang raja. Segala padamu 
adalah takdir dari kota ini, Sarinah. Kota dengan 
sepasang patung bengkuang gadang  terjepit 
kerampang ditegakkan di gerbang kedatangan 
dan gerbang kepergian. “Kulit dalam bajuku 
mengerut, uda, kutang baru dengan lingkaran 
logam pelancar aliran darah dan pengencang 
kulit dijual murah di kedai sebelah.”

Meskipun ada sedikit perbedaan latar dari kedua buku Esha Tegar Putra tersebut, 
tetapi yang jelas ada suatu hubungan yang juga erat di antara keduanya, yaitu 
suatu tendensi untuk menggunakan sudut pandang ‘aku-lirik’ yang tidak lepas 
dari ‘kampungnya’. Pada beberap sisi, respon aku-lirik terhadap kota senantiasa 
dikembalikan pada pengalaman-pengalamn di ‘kampung’. Artinya, aku-lirik puisi-
puisi Esha Tegar Putra cenderung sebagai aku-lirik yang sama di situasi yang 
berbeda. Esha memang tampaknya tidak ingin terburu-buru membuat konstruksi 
‘aku-lirik’ yang lain untuk menulis puis-puisi dengan latar Jakarta dan sekitarnya. 

Itulah setidak penjelasan ringkas mengenai perpuisian Esha Tegar Putra. Sekali lagi, 
ketiga tradisi tersebut sebenarnya tidak hadir dalam komposisi yang sama dalam 
puisi Esha Tegar Putra. Selain itu, pembacaan atas tiga tradisi di atas tentu masih 
bisa dilakukan secara lebih detil, kompehensif, dan disertai contoh-contoh yang 
komparatif. Dan tak kalah lebih penting, ketiga tradisi tersebut bukan hanya tiga 
tradisi itu saja yang menjadi halaman belakang dari puisi-puisi Esha Tegar Putra. Bila 
diperiksa lebih dalam, akan ada begitu banyak tradisi lain yang menjadi bagian dari 
komposisi penciptaan puisi-puisinya.



Puisi yang Tidak Santai
Hamzah Muhammad

Baiklah, kita mulai. Dalam Sarinah, saya terkesan pada benda-benda materiil 
yang mengantungi riwayat dan fungsinya sendiri-sendiri. Bekerja melengkapi 
setiap kemaujudan peristiwa di puisi. Curiga ini berujung pada kesimpulan 
umum bahwa penyairnya sadar dalam mengolah kiasan atasnya. Meski tidak 
sesederhana itu kelihatannya. Ia memilah-milih posisi yang tepat bagi nasib 
ragam benda yang disebutnya.Ada yang jelas baik secara nyata-fisik, vulgar-
yang-tidak-berkonotasi-jorok, bikin-ngilu, maupun nyaris-klise, mengada-
ada, dan tidak sungguhan. Ya begitulah Tradisi Liris Indonesia. Tuh kan, ini 
sebuah reduksi. Begini maksud saya, di Sarinah, aku-penyair menyisipkan unsur 
kebendaan lewat pengalaman. Penglihatan akan kebendaan yang diramu lewat 
pelbagai jurus. Dengan caranya, jurus itu menyiasati puisinya agar terhindar 
dari kekurangan-penuturan-terperinci. Waktu jugalah merupakan hujah yang 
pokok untuk bisa mengandaikan hari depan dan hari lalu. Kedua pengandaian, 
yang gemar diulang penyairnya, dikemukakan demi kebutuhan hari kini. 
Saya bayangkan pula Esha Tegar Putra senang bermain petak umpet dengan 
peta. Ia muncul di mana saja. Begitu saja. Tiba-tiba. Seorang aku di Sarinah 
bermetamorfosis menjadi apa yang bisa ia jelma. Yakni, aku yang berpusat di 
tubuh manusia. Sebagaimana puisi bersumber pada segala tetek-bengek yang 
ditemui, aku itu mencatat. Aku itu mengingat dan melupa. Ketika ia melupa, 
ia kembali pada situasi mengingat. Kalau seandainya penyair dikenal sebagai 
profesi saintifik, saya kira Esha cocok di bidang antropologi + geografi terapan.
Untuk itu, rasanya syarat utama Sarinah adalah pengetahuan manusia + 
kebumian. Sejak judul ditulis, puisi akan mengikuti. Tapi Esha awas menghindari 
jebakan deskripsi. Jurus andalannya, seperti yang ditulis sebelumnya, memadu 
kerancuan antara hari depan dan harilalu. Kenangan, misalnya, tak rela dibuat 
mendayu ala puisi aku-kamu-yang-cengeng. Justru, puisi Esha memilih sekarat. 
Bagai anggapan Chairil: kesempatan menulis yang datang adalah kesempatan 
terakhir. Mengucapkan cinta yang nadanya berat, terseret-seret. Di tengah 
ruang yang dibangun dalam puisi-puisi Sarinah, benda-benda dari hari lalu 
bahkan mengancamnya. Jangan heran apabila punggung bisa terantuk pintu, 
sebuah palu memukul lambung. Padahal itu semua terjadi dalam puisi yang 
romantis. Selain itu, kota juga menjadi penting dalam Sarinah. Ia benda, 
sekaligus ruang, sekaligus tempat, sekaligus lingkungan yang membatasi suara 
puisi. Sebuah kenisbian yang akhirnya kandas, diberi titik pada akhir kalimat. 
Seakan aku-lirik mau menyelesaikan kota dengan puisi. Esha, melalui puisinya, 
seperti berseteru dengan apa pun. Di mana pun medannya, aku-lirik sering 

tidak ubahnya manusia petarung. Petinju yang ternyata musuh terbesarnya 
adalah dirinya seorang.Esha penyair Sarinahngeh bahwa selalu ada yang tidak 
beres dengan hidup. Jika ia kadung mencintai sebuah kota, atau manusianya, 
maka perasaan itu padat sangkaan, keraguan, dan trauma. Konfrontasi macam 
ini diadakan dengan suatu perlawatan.Naluri perantau menggejala di Sarinah. 
Apakah bisa dikatakan puisi-puisiEsha adalah sarana membalas mantera tuah 
dari rangkaian bahaya yang membuntuti dan menghadangnya?Yang terbaca 
mungkin, ia tengah sekarat tapi tidak rela menyerah. Puisi yang demikian bukan 
berarti amarah. Bekal teknik pengucapan-bawaan Eshaperlu dipertimbangkan. 
Kegamblangan dan ketaksaan diksi mengakibatkan satu puisi berhak dibaca 
lebih dua kali. Dalam hal ini, kita patut mengesampingkan anggapanRaja 
Penyair Liris yang bilang puisi ditulis dalam keadaan marahadalah bukan puisi.
Dalam Sarinah, kita temukan suara khas musafir:Aku akan pulang sebab pulang 
adalah jalan para tualang (h. 15) dan aku lihat kereta itu berhenti lantas lewat 
di dalamnya nasib bermigrasi dari satu stasiun ke stasiun lain (h. 17). Di tengah 
tualang, sang aku menemu kota yang mustahil sempurna ditafsirkan. Seperti 
dua buku yang lebih dahulu terbit, Pinangan Orang Ladang(2009) dan Dalam 
Lipatan Kain(2015), puisi Esha berbenah, merias diri, kepertautan siklus kala. 
PuisiThamrin(h. 26) terbaca: Kotadengan pengharapan bisa memintas waktu 
dengan cara begitu. Omong-omong, sejujurnya, bagi saya puisi Esha cenderung 
puisi tidak santai. Membacanya berarti siap menerima risiko, yang umum 
diketahui banyak orang walau kerap nyesek untuk dimaklumi: kenyataan hidup 
telanjur porak-poranda. Memang pada mulanya puisi tak menjajikan apa-apa, 
tak akan pernah. Apakah Esha ingin pembaca puisinya tidak berpikir sederhana 
perihal realita di sekitarnya?Bisa jadi. Khususnya yang terkait kota. Ya, manusia 
Indonesia hari ini terkotakan. Manusia yang kadar atau tingkat pesakitannya 
sukar mendefinisikan dirinya dari ketergantungan benda-benda. Meskipun 
demikian, saya riang dengan sejumlah remah-remah penghiburan di Sarinah. 
Seperti joget koplo, orkes keselamatan,dan teater pertunjukan. Kalau Pinangan 
Orang Ladang bercorong pada kesibukan tipikal penyair-sentris bujang yang 
romantik menulis di kamarnya, laluDalam Lipatan Kain (buku Esha tematik & 
serius penggarapannya)suara puisi diperluas jangkau jelajah medannya dengan 
konsekuensi kemusafiran yang nomadik, maka Sarinah adalah perpaduan 
keduanya. Perpaduan yang menunjukkan suatu perkembangan perpuisian Esha 
yang kian mantap. Keasyikan saat membaca Sarinah:ikhtiar berkomunikasi 
melibatkan pembaca sebagai lawan bicara. Puisi bertajuk Kota dengan Angin 
Berkarat(h, 87) contohnya. Namun, saya paling favoritkanMenuju Serang(h. 
83)yang ditutup dengan penuh gaya:// Bis terus laju / sementara aku mencatat 
sesuatu / dan bersikeras menemukan namamu / di sisa ingatanku akan bahasa / 
di sisa kilometer terakhirku //.Niat pertama saya menulis sih menggarisbawahi 
komposisi. 
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Berebut Ruang

Alwin Firdaus

Mulanya, 
Ketika melihat judul buku kumpulan puisi Esha yang ketiga ini ingatan 
saya langsung merujuk pada peristiwa teror di Sarinah, terlebih lagi dengan 
sampulnya yang berwarna merah dan hitam. Peristiwa bom di Sarinah 
yang belum satu tahun kita lewati itu sempat meramaikan perbincangan 
di negeri ini. Namun peristiwa Sarinah dalam pemberitaannya di media 
sosial malah kalah ramai dengan perbincangan tentang cerita seorang 
kakek pedagang sate yang tetap berjualan dalam keadaan genting seperti 
itu. Ternyata ancaman perut kosong lebih menakutkannya ketimbang 
ancaman teroris. Sepertihalnya dengan buku puisi Esha yang ketiga ini, 
di dalamnya, sepertinya ada sebuah ancaman dan kegeraman terhadap 
Sarinah.

Tampaknya,
Dalam buku kumpulan puisi Sarinah, bagi saya puisi di dalamnya tidak 
hanya menggunakan kota sebagai peranti metaforis dalam mengantarkan 
tenor dari setiap puisinya namun juga ia sekaligus menjadi isi dalam 
bandingannya. Menarik bila dicermati lebih mendalam bagaimana sebuah 
kota bisa memberikan ruang imajiner dalam puisi dan bagaimana puisi bisa 
berperan mengisi ruang tersebut. Konsepsi kota sebagai ruang publik yang 
selalu diperebutkan maknanya oleh dua kelas masyarakat digambarkan 
oleh puisi ini. Dari buku ini saya melihat pandangan mengenai perebutan 
ruang diwakilkan oleh Aku liris sebagai orang yang datang dari luar.  …. 
Aku melihat/ kaum penggila emas penggila suasa memberi/ nama-nama 
asing untuk gundukan tanah/ pasir terungguk, serta batu-batu terserak. 
Kaum/ dengan kegemaran memandang air tergenang. Dari potongan puisi 
yang berjudul ‘Sarinah’ di atas, meski tidak terdengar suara orang dari 
kalangan bawah. Kita dapat melihat bagaimana ruang ini, dalam benak 
Aku, telah direbut oleh para kalangan atas dengan cara memberi nama-
nama asing sedangkan menamakan berarti memiliki. Aku sebagai orang 
yang berada di antara perebutan ruang melihat kegilaan, keanehan, dan 
kerancuan yang terbentuk dalam kota metropolitan. Tampaknya juga buku 
kumpulan puisi ini dapat dibaca sebagai sebuah kesatuan utuh seperti 
sebuah jurnal catatan perjalan dari sang Aku namun tercecer dan terpisah 
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Tradisi kedua adalah tradisi puisi lirik di Indonesia. Esha Tegar Putra dalam hal ini 
adalah eksponen penting untuk generasi penyair lirik hari ini. Puisi-puisi Indonesia 
memang didominasi oleh penyair-penyair lirik, dan sejarah puisi di Indonesia akan 
sangat banyak diisi oleh puisi-puisi yang berpusat pada ‘aku-lirik’, serta pengalaman 
kita membaca puisi Indonesia sebagiannya akan dipenuhi oleh puisi-puisi yang 
mengharu-biru, romantik, kadang heroik, ataupun sedikit pesimis, seperti—untuk 
menyebut beberapa nama populer yang sudah dikanonkan—Amir Hamzah, Chairil 
Anwar, Abdul Hadi WM, Subagio Sastrowardoyo, Sapardi Djoko Damono, Goenawan 
Mohammad, dll. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kalau tidak hati-hati, 
menulis puisi lirik hari ini dapat dengan mudah terjebak pada model-model yang 
sudah dilakukan oleh para pendahulu yang suka menggoda. Atau butuh usaha yang 
sangat keras untuk mencari komposisi lain untuk menulis puisi lirik hari ini. 

Pada puisi-puisi, baik dari Pinangan Orang Ladang (2009), Dalam Lipatan Kain 
(2015), dan Sarinah (2016), tampak usaha Esha Tegar Putra untuk mencari-cari 
kemungkinan lain tersebut. Salah satu usahanya yang tampak serius adalah dengan 
mengembangkan model-model puisi lirik dengan mengeksplorasi berbagai 
khazanah sastra berbahasa Minangkabau. Ini sebenarnya yang memberi sedikit 
perbedaan antara puisi lirik Esha Tegar Putra dengan para pendahulunya, meskipun 
perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang tiba-tiba memisahkan Esha dari 
pendahulunya. 

Dalam khazanah sastra Minangkabau sebenarnya ada banyak piranti puitik tersedia 
untuk dieksplorasi seperti aspek sinis, satire, ataupun sarkastik, hanya saja Esha 
Tegar Putra lebih banyak mengeksplorasi aspek ironis serta paradoks, ataupun 
hiperboliknya. Namun di situlah kita melihat titik-temunya bahwa bahwa puisi-puisi 
lirik sangat mengakomodir penggunaan aspek ironis, paradoks, ataupun hiperbolik 
seperti itu. Dalam hal ini, kita patut mencatat sedikit demi sedikit kontribusi estetik 
Esha Tegar Putra dalam hal bersetia pada puisi lirik Indonesia.

Sedangkan tradisi ketiga adalah tradisi ‘kota’ dan/atau  ‘desa’. Pemberian tanda kutip 
pada dua kata tersebut dimaksudkan untuk mengatakan bahwa ada variasi lain atas 
hubungan dua kata tersebut, entah itu dalam model pusat-daerah, kampung-rantau, 
atau berdiri sendiri seperti urbansentris atau lokalsentris, dan lain sebagainya.

Dalam ruang lingkup tradisi ini, puisi-puisi Esha Tegar Putra sebenarnya lebih bebas 
bergerak ke sana kemari. Artinya, kadang ia berbicara tentang kampung halaman, 
kadang tentang rantau, atau di sisi lain ia bicara soal getir kota maupun soal gamang 
kampung, ataupun perihal tegangan antara keduanya. Namun yang pasti, terutama 
semenjak buku Dalam Lipatan Kain, hal ini tampak sangat kentara. Hanya saja, bila 
buku puisi sebelumnya itu banyak membahas seputaran daerah-daerah di wilayah 
‘kampung’, buku puisi Sarinah lebih banyak berkisaran di kota Jakarta dan sekitarnya. 
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halamannya. Rasanya saya tidak perlu tahu dimana dan kapan ia memulai 
atau mengakhiri pejalanannya tetapi yang lebih menarik ialah bagaimana 
ia memaknai perjalananya. Dalam satu puisinya yang berjudul Museum 
dalam Kepala /Kota adalah sajak yang belum selesai…. / Tapi bisa jadi kota 
adalah sajak yang tidak pernah selesai / tidak akan pernah tunai./ Bukan 
berarti berusaha menyelesaikan kota dengan puisi, tetapi malah yang saya 
lihat Aku memperkaya makna kota itu sendiri dengan kegeramannya. 
Relasi yang terjadi dalam ruang dan tempat sebagai sebuah lingkungan 
sebenarnya bukan berbentuk monologis dimana hanya ada satu suara 
yang berhak memaknainya melainkan dialogis. Sebagaimana layaknya 
lingkungan dimana didalamnya merupakan sebuah ekosistem, terdapat 
berbagai hubungan antar organisme yang saling memaknai satu dengan 
yang lainnya.

Jadinya, 
Saya melihat puisi-puisi dalam Sarinah ini bernafaskan semangat 
environmentalisme. Dengan semua kegilaan yang ia lihat terjadi dalam 
ruang kota, yang Aku lakukan ialah berusaha kembali mengenang 
ketenangan yang diberikan oleh kampung halamannya. Ketika alam masih 
bergerak dengan pola yang ia pahami. Keawasan Aku terhadap lingkungan 
menjadi menarik untuk dilihat. Dalam ‘Perihal Membenturkan Kepala’ 
kegilaan ini, tiap hari aku tanggungkan/ maka ke rumah dengan pagar 
tinggi itu aku mengadu, membenturkan kepala berkali-kali/ meyakinkan 
perihal ini benar terjadi, serupa ini. memperlihatkan bagaimana kegilaan 
yang ia lihat karena kota tetap memasang pasak ke kedalaman tanah. Atau 
juga kegilaan lingkungan Jakarta ….pohon-pohon tumbuh/ hitam dengan 
daun bertabur serbuk garam/ kota dengan daratan tiap sebentar turun/ 
dikepung air naik ketika gerak gelombang / ditarik bulan datang. …./

Sayangnya,
Imaji yang mengisi ruang perkotaan Jakarta, bagi saya sendiri yang belum 
ke tempat-tempat yang dirujuk buku ini, menjadi terasa kosong karena 
kurangnya pemahaman. Tetapi itu tidak seberapa dibanding dengan nada 
menyerah dalam akhir pada puisi dalam ‘Thamrin’. …. Barangkali aku/ akan 
turut menghabiskan hari-hari dan menua di jalan/ Dari bercinta dengan 
garang hingga maut membuatku/ mati terlentang, akan di jalan./ akhir dari 
puisi ini seakan meruntuhkan kesan perlawanan yang saya tangkap dari 
puisi-puisi lainnya di buku ini. 

Tiga Tradisi
Heru Joni Putra

Memahami sebuah karya sastra tak cukup bila hanyadengan ditafsirkan, tetapi 
mesti dijelaskan . Tulisan ini mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai 
karya-karya yang ditulis oleh Esha Tegar Putra. Tentu saja, penjelasan ini tidak 
dimaksudkan sebagai suatu penjelasan menyeluruh atas karya tersebut, sebab 
tulisan ini membatasi dirinya pada kondisi-kondisi di luar teks puisi tersebut, namun 
turut mempengaruhi penciptaan teks puisi itu sendiri. 

Setidaknya, puisi-puisi Esha Tegar Putra cenderung berada dalam tiga tradisi yang 
saling mengisi, tapi dengan komposisi yang tidak selalu sama. Penggunaan kata 
‘tradisi’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kondisi-kondisi yang menjadi 
bagian dari proses penciptaan puisi oleh Esha Tegar Putra tersebut merupakan suatu 
arena yang memiliki para pendahulunya tersendiri dengan keberbagaian warisan 
estetik yang tersedia untuk kita hari ini. Esha Tegar Putra, dengan suatu dan lain 
cara, tampak memahami akan adanya warisan tersebut dan menjadi pelanjut yang 
bertarik-ulur dengannya. 

Ada pun tradisi pertama adalah tradisi sastra berbahasa Minangkabau. Kita tidak bisa 
memisahkan khazanah sastra berbahasa Minangkabau dari proses kreatif Esha Tegar 
Putra. Kontribusi khazanah sastra lokal tersebut bukanlah sekedar dilihat dengan 
munculnya beberapa bahasa Minang dalam puisinya, atau penggunan bahasa 
Indonesia dengan nalar bahasa Minangkabau saja, namun secara lebih mendalam 
dapat kita temukan pada pemakaian sekaligus pengembangan piranti puitik sastra 
berbahasa Minang ke dalam sastra berbahasa Indonesia. Bagi saya, inilah bagian 
yang membuat saya selalu menunggu karya-karya Esha Tegar Putra.

Tetapi, meskipun Esha Tegar Putra dalam proses kreatifnya berperkara dengan dua 
bahasa seperti itu, ia tampak begitu mempertimbangkanbahwa pada akhirnya puisi-
puisi akan tetap dibaca sebagai bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pergulatannya 
dalam khazanah sastra berbahasa Minangkabau justru tidak membuat puisi-puisinya 
menjadi ‘tak dapat dibacasama sekali’ oleh pembaca dari latar kultural yang berbeda 
di Indonesia. 

Modus penciptaan seperti itu sangat kentara pada buku puisi Dalam Lipatan Kain 
(2015) dan masih mengemuka pada buku Sarinah (2015). Selain itu, kedua buku 
puisi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat pada kecendrungan penyairnya 
untuk menunjukkan bagaimana suatu hubungan ‘aku’  dan ‘dunia’ tampak ironis 
dan paradoks dalam suatu tegangan antara hari lalu dan hari depan. 
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