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Sajak: Lukisan: Dunia

Aku bayangkan garam yang dikais dari ombak, 
dan ombak yang di pantai dipatahkan

Aku bayangkan biduk yang mencari tempat. Mendapat, tak 
mendapat.

(Goenawan Mohamad, “Firman ke-12”, 2002-2003)

Mendapat, tak mendapat: larik yang tak sepenuhnya 
pesimistis, juga tak sepenuhnya fatalistis. Ada 

kegigihan yang tersirat di dalamnya, meski dalam sumeleh—
sebuah laku berserah. GM menulis sajak itu antara 2002 
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dan 2003, dua tahun sebelum saya mendapat kehormatan 
memilih dan menerjemahkan sebagian sajaknya sejak 1961 
hingga 2004 dan menghimpunnya dalam sebuah buku.1 
Meski “Firman ke-12” bukan termasuk sajak GM yang 
tersohor—maupun yang terbaik—ia bisa menjadi titik 
tolak dalam perkenalan kita dengan sajak-sajaknya (dan 
mungkin, sedikit-banyak dengan manusianya).

Mendapat, tak mendapat—kita dengar di dalamnya 
gema Chairil Anwar yang ingin “terbang”, sonder menemu, 
sonder mendarat, tak mendapat—the only possible non-stop 
flight.2 Dalam capingnya tahun 1986, GM menyatakan 
kekagumannya terhadap sajak-sajak Chairil. “Begitu segar, 
begitu kurang ajar,” tulisnya.3 Agaknya ada juga sesuatu 
tentang cara Chairil mengelola “lupa” sebagai sebuah 
“bagian vital dalam puisi dan cara memandang hidup” 
yang ia kagumi. 

GM pernah menulis bahwa “lupa” adalah semacam 
aktive Vergesslichkeit (“lupa yang aktif”) dalam pengertian 
Nietszche, pemikir yang dikagumi oleh Chairil (dan juga 
oleh GM).4 “Lupa yang aktif” itu tak saja mengilhami GM, 
agaknya, tapi bisa jadi membuatnya sedikit cemburu. Sebab, 
ia sendiri hidup dan menulis sajak di sebuah masa lain—
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1 Goenawan Mohamad: Selected Poems (Selected and Introduced by Laksmi Pamuntjak) 
Jakarta: KataKita, 2004).
2 Chairil Anwar, “Untuk Gadis Rasid”, Yang Terampas dan Yang Putus (tak bertanggal).
3 Goenawan Mohamad, “Chairil”, Catatan Pinggir, 1 Februari 1986.
4 Goenawan Mohamad, “Lirik, Laut, Lupa”, dalam Puisi dan Antipuisi (Jakarta: Tempo & 
PT Grafiti, 2011), hal. 119.
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masa yang pernah “terapit dan terancam”, ketika “Indonesia 
kita telah jadi sebuah negeri yang rasanya semakin tahu 
sulitnya sebuah kemerdekaan.”5 Dalam hidupnya pada 
masa itu, GM pun memiliki banyak kewajiban: sebagai 
nakhoda Tempo dan seorang intelektual publik. “Perjalanan 
adalah segala-galanya,” tulisnya tentang Chairil, setengah 
mengamini setengah menyesali nasib6, meski ia sendiri 
tetap tak paham, 17 tahun kemudian,

mengapa 
lorong ini tak melepaskan dosa,
mengapa yang padam
tak ditinggalkan.

(“Mezbah”, 2003)

GM memang bukan jenis penyair yang mengarahkan 
pembacanya seperti polisi mengatur lalu lintas. Sajak-
sajaknya tak “menguliahi”—meski celetukan-celetukannya 
di Twitter terkenal dengan nama “Kul-Twit” (“Kuliah lewat 
Twitter”)—juga tak merisak atau memaksa; memaki atau 
meratapi. Ia mendambakan tapi tak mengharap, sebab 

Keajaiban hanya terjadi 
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5 Mohamad, “Chairil”, Catatan Pinggir, op.cit., 1986.
6 Mohamad, ibid., hal. 119.
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ketika kita tak berharap, ketika kita tak di sini lagi.

(“Di Nara”, 2001)

Mungkin itulah sebabnya ia kadang mendahului yang 
niscaya—percintaan yang harus berakhir, janji yang harus 
ditepati, kematian yang pasti—dan mengemasnya dalam 
keyakinan yang murung tapi gagah seperti ini:

Ada sesuatu yang tak perlu terjangkau, 
juga oleh aku dan engkau.

(“Di Nara”, 2001)

Ada sesuatu yang tak perlu terjangkau: mendapat, tak 
mendapat. Tak apa. Sebab, begitulah GM. Baginya, yang 
“tak terjangkau” itu adalah hakikat puisi, dan di sanalah ia 
bernaung.

***

KETIKA saya diminta menghimpun dan menerjemah-
kan beberapa sajak GM, pada 2004, saya sendiri belum 
menulis satu pun puisi. Apalagi mimpi jadi penyair. Hasrat 
saya hanya satu: menulis novel saya yang pertama—
sebuah novel tentang orang-orang yang menanggungkan 
kesewenang-wenangan nasib dan sejarah, di mana yang 
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7 Penulis dan pemikir Jerman aliran Romantik, F. von Hardenberg (kelak dikenal dengan 
nama Novalis), pernah menulis kalimat ini: “Novels arise out of the shortcomings of history,” 
dalam Fragmente und Studien, 1799-1800. Kalimat ini dikutip dalam halaman pembuka 
novel Penelope Fitzgerald, The Blue Flower (London: Flamingo, 1995).

ada bukan benar atau salah, baik atau buruk, melainkan 
kematian dan kehilangan, baik bagi pihak yang menang 
maupun yang kalah. Untuk itu, saya mendalami mitologi 
dan kemungkinan untuk menjadikannya kerangka yang 
konstruktif bagi novel itu—konstruktif dalam arti tak 
hendak menghakimi, apalagi mengubah sejarah, namun 
hanya menafsirkannya ulang.7

Dalam pengembaraan itu saya mulai menekuni Maha-
bharata, epos Yunani Iliad, dan cerita-cerita wayang. Di 
dalam ketiganya saya menemukan kisah-kisah kecil namun 
dahsyat yang mendesak untuk ditafsir ulang. Lambat laun 
mereka menjadi jalan masuk saya untuk berpikir tentang 
keteguhan semangat manusia di tengah konflik. Dan juga 
bagaimana kekerasan tak jarang justru memunculkan 
kualitas-kualitas manusia yang paling mulia: pemaafan, 
penghormatan, persahabatan, kasih yang dimenangkan 
di atas harga diri yang berlebihan, keikhlasan menerima 
kekalahan. 

Pada bulan-bulan intens itulah saya “bertemu” dengan 
GM—GM yang bukan GM yang selama itu saya kenal 
dari jauh sebagai Pemred Tempo, esais andal, penulis 
Catatan Pinggir, dan teman keluarga saya. GM yang saya 
temui adalah GM dalam Sajak-Sajak Lengkap 1961-2001, 
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himpunan lengkap puisi-puisinya selama lima windu8, dan 
GM sang individu. Dan ini sebuah momen menentukan 
yang telah mengubah hidup saya. 

Dalam kumpulan sajak itu saya menemukan GM sang 
penyair yang tak putus-putusnya berjalan dalam proses—
dengan kata lain, yang senantiasa bergulat tak saja dengan 
dirinya, tapi juga dengan zamannya. Kebetulan, tema-
tema yang ia usung dekat di hati saya: sejarah, kota, kitab-
kitab purba, cinta (termasuk cinta pada anak), erotisisme, 
kematian. 

Lebih dari itu, pada sajak-sajak itu saya merasakan getar 
seseorang yang selamanya mempertanyakan nasib dan 
keadilan—dan tak jarang menggugatnya—tapi sekaligus 
merengkuhnya sebagai bagian dari hidup. Menarik 
bagaimana sang penyair tak saja memberi suara khusus 
kepada mereka yang dizalimi (mayat tanpa nama dalam 
“Tentang Seseorang Yang Terbunuh di Sekitar Pemilihan 
Umum”, 1971; perempuan yang dirajam karena berzina 
dalam “Perempuan Yang Dirajam Menjelang Malam”, 
1990; ibu yang anaknya terbunuh dalam perang dalam 
“Zagreb”, 1994); ia juga memberikan penghormatan 
tertinggi kepada sosok-sosok yang menanggungkan derita 
dalam diam atau mengorbankan diri dengan ikhlas untuk 
sesuatu yang mereka yakini (meski tak selalu mereka 

8 Sajak-Sajak Lengkap 1961-2001 (disunting oleh Ayu Utami dan Sitok Srengenge) 
(Jakarta: Metafor, 2001).
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9 Baca catatan pengantar yang sangat bagus oleh Hasif Amini, “Dari Lirik Menuju 
“Khaosmos”: Membaca (Kembali) Puisi Goenawan Mohamad”, 70 Puisi (Jakarta: Tempo, 
2011), hal. xviii-xix.
10 GM mulai aktif melukis dan memamerkan karya-karyanya dalam sepuluh tahun 
terakhir. Setahun sebelum ia menggelar pameran tunggalnya, Warna, di atrium Plaza 
Senayan, Jakarta, pada 30 Juni 2018, sebanyak 25 sketsa karyanya telah dipamerkan di 
toko buku ak.’sa.ra, Pacific Place, Jakarta, dengan tajuk Another Stage. Sebelumnya, karya-
karya itu dipamerkan di studio seniman Djoko Pekik, Yogyakarta, dan di Dia.Lo.Gue, 
Jakarta.

pahami): Sita yang membakar diri “Pembakaran Sita”, 
1994), Kunthi yang tak memiliki (“Persetubuhan Kunthi”, 
1994), Anjasmara yang ditinggalkan (“Asmaradana”, 
1971), dan ibu yang menggerus garam untuk menciptakan 
harapan (“Perempuan Itu Menggerus Garam”, 1994). Ada 
sesuatu tentang getar ini yang memikat saya.

Saya juga beruntung bertemu dengan GM dalam 
peralihannya ke sebuah fase baru kepenyairannya. Antara 
2001 dan 2004, saya mendapat kesempatan mengamati 
proses kreatif di balik penciptaan sajak-sajaknya yang 
“baru”. Kecuali “Pastoral” (2002), sebuah prosa lirik, 
hampir semua sajak GM periode itu berupa kuatren—
sebuah bentuk yang tak asing baginya namun yang kali 
ini ia perbaharui dengan menghadirkan ruang-ruang jeda 
bernas berupa enjambemen-antar-bait9. 

Agaknya pengalaman itulah yang menghantarkan saya 
ke pencerahan terpenting tak saja tentang GM dan sajak-
sajaknya, tapi juga tentang puisi: GM sang penyair pada 
akhirnya tak bisa dipisahkan dari GM sang pelukis.10 Saya 
tak heran apabila beberapa tahun kemudian karya-karyanya 
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mulai dipamerkan di ruang publik. (Pertanyaannya: 
mengapa kita harus menunggu begitu lama?)11

***

GM sang penyair, GM sang pelukis: sajak: lukisan: dunia. 
Bagaimana saya sampai pada kesimpulan itu? 

Jawabannya erat hubungannya dengan perjalanan. 
Pertemuan saya dengan puisi erat terkait dengan perjalanan, 
dan dalam perjalanan itu saya banyak mengalami momen 
dengan lukisan bersama GM: di museum, di pameran, di 
ruang-ruang tak terduga. 

Selain itu, pada masa itu GM banyak menggambar 
dan membikin sketsa. Sebagaimana seorang penyair tak 
mengumumkan, “Malam ini saya akan menulis puisi!”, 
atau “Besok saya akan menulis puisi tentang X dan Y!”, 
ia tak pernah menyusun jadwal khusus menggambar. Ia 
hanya menuruti impuls, dan impuls itu bisa datang kapan 
saja—ketika sedang duduk di taman seusai mengunjungi 
museum, di restoran menunggu makanan, atau di 
kamarnya, ditemani secangkir kopi. Seingat saya, ia selalu 
bekerja dengan pensil, pensil warna, dan pena, yang selalu 
dibawanya dalam setiap perjalanan. Ia menggambar apa 
saja: kucing, burung, kubah gereja, perempuan memakai 
topi, Don Quixote di punggung Rocinante. 

11 Baca “Goenawan Mohamad Gelar Pameran Tunggal ‘Warna’,” Tempo, 1 Juni 2018.
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“Puisi seperti lukisan,” katanya kepada saya suatu hari, 
“Pada dasarnya, keduanya adalah tentang ragam cara 
pandang.” 

Ia mengemukakan sejumlah alasan. 
Pertama, setiap pertemuan kita dengan lukisan, se ba-

gai mana dengan puisi, merupakan laku yang privat—
pengalaman yang murni terjadi antara kita/sang pe man-
dang dan sang karya. Ia bicara pada kita dan hanya pada 
kita belaka, atau pada partikularitas keragaman cara kita 
melihat dan memandang dunia. Hanya kita yang bisa 
memaknai apa yang kita baca atau lihat sebagaimana kita 
membaca atau memandangnya; karena itulah visi yang 
begitu unik itu tak selayaknya bisa dibujuk-rayu, diperdaya, 
apalagi dikurung dalam “pandangan kolektif”. Dan karena 
itulah setiap upaya untuk memaksakan cara pandang yang 
tunggal terhadap umat manusia sudah pasti gagal. 

Kedua, selalu ada sesuatu dalam proses “menjadi” 
dalam sebuah lukisan yang menghindar untuk diringkus 
atau dipahami, bahkan oleh pelukisnya sekalipun. “Warna 
punya petualangannya sendiri,” begitu GM kerap berujar. 
Proses yang kurang-lebih sama berlaku pada puisi. Sajak 
“menjadi” begitu sang penyair memasrahkan diri tak saja 
pada unsur-unsur di luar kata yang menggerakkannya, 
namun juga terhadap segala daya yang inheren dalam kata, 
yang kerap memiliki keinginan dan kehidupannya sendiri. 
Pada saat itulah, seperti kata-kata Chairil Anwar yang 
acap disitirnya, “Sebuah sajak yang menjadi adalah suatu 
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dunia.”12

***
BEBERAPA tahun kemudian, secara kebetulan, saya 

membaca tulisan GM tentang lukisan Rusli. Dan saya 
terhenyak, seolah diingatkan pada perekat persahabatan 
kami. “Sebuah lukisan,” tulisnya, “dan terutama lukisan 
Rusli, adalah sebuah kerinduan yang tak meniatkan 
balas: seorang pelukis yang memanggil Yang Lain yang ia 
tahu tak akan membalas memanggilnya.13 Saya langsung 
teringat sejumlah sajak GM dalam kumpulan yang saya 
terjemahkan. Kanvas Rusli “yang seperti menunggu 
itu” seolah ingin bersimpati dengan bait berikut, dalam 
“Bintang Pagi”: 

Mungkin ada sejumlah arti yang tak akan hinggap 
di perjalanan, atau ada makna, di rimba tuhan, 
yang selamanya menunggu tanda hari: badai, atau gelap, 
atau —

bukan bintang pagi.

 (“Bintang Pagi”, 1996)

12 Dari salah satu pidato Chairil Anwar pada 1946.
13 Goenawan Mohamad, “Fragmen: Peristiwa”, Puisi dan Antipuisi (Jakarta: Tempo & PT 
Grafiti, 2011), hal. 7.
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Menunggu—untuk sesuatu yang ada, atau tak ada—tak 
penting. Sebab, ia bagian dari “mendapat, tak mendapat”, 
sebagaimana sajak Chairil yang pernah dikutip GM dalam 
salah satu esainya: “berlepas kemudi pada angin/mata 
terpikat pada bintang yang menanti.”14 Belum lama ini, 
dalam sebuah sajak tahun 2016, GM kembali menandaskan 
hal itu: 

Aku tak akan jalan
ke arahmu

Aku mungkin jalan
ke arahmu

Jangan
kautunggu
di utara itu.

(“Pagi, di Stasiun”, 2016)

Sapardi Djoko Damono pernah menulis dalam esai 
pengiringnya untuk Sajak-Sajak Lengkap 1961-2001 bahwa 
lukisan, terutama lukisan abstrak, tak “berburu pesan”—
“lukisan itu sendirilah ‘pesan’-nya”. Namun ia percaya bahwa 
puisi tetap “bukan lukisan”: “... ia tak akan bisa memiliki 

14 Mohamad, “Lirik, Laut, Lupa”, op.cit., hal. 99.
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keabstrakan seperti yang ada pada lukisan, yang kesemua 
unsurnya merupakan kesatuan yang sampai kepada kita 
sekaligus.15 Bahkan puisi lirik dan sajak bebas—dua bentuk 
yang digemari GM karena memudahkannya untuk larut 
dalam “lupa”—tetap, menurut Sapardi, “disusun dalam 
deretan kata yang memaksakan adanya alur, rangkaian 
bunyi atau huruf”16 yang mau tak mau menyediakan diri 
untuk ditafsirkan. 

Namun GM berkeras bahwa, sebagaimana lukisan, 
“puisi tak cuma kata, tak cuma kalimat yang menuntut 
kita untuk melotot. Ia juga nada, bunyi, bahkan kebisuan 
..., ungkapan yang terbentuk dari dorongan-dorongan 
naluri.”17 Hubungan batin GM antara puisi dan lukisan 
itulah yang membantu saya dalam membaca sajak-sajaknya. 
Mustahil membaca pendapatnya tentang lukisan Rusli, 
“Ritme garis itu seolah-olah berbisik dan bergetar melalui 
dirinya... ia (karya itu) selesai justru ketika tak selesai.”18—
dan tak teringat bait-bait ini: 

Mungkin ritme itu pernah satu 
Melahirkan aku melahirkan kamu

15 Sapardi Djoko Damono, “Mencoba Menghayati Si Malin Kundang”, Sajak-Sajak 
Lengkap 1961-2001 (disunting oleh Ayu Utami & Sitok Srengenge) (Jakarta: Metafor, 
2001), hal. 213.
16 Damono, hal. 214.
17 Mohamad, “Syair dan Tafsir”, op.cit.,  hal. 48.
18 Mohamad, “Fragmen: Peristiwa”, op.cit., hal. 6.
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Melahirkan nasib, melahirkan apa
Yang tak pernah tentu

(“Sebenarnya”, 2008)

Lewat GM sang pelukis itu, saya kian menyadari bahwa 
pada dirinya, sikap “mendapat, tak mendapat” yang saya 
sebut di awal adalah Weltanschauung-nya—filsafatnya, 
sikap hidupnya, pandangan dunianya. Bagi GM, mendapat 
dan tak mendapat bukan merupakan dua kemungkinan 
yang mutlak bertentangan, melainkan bagian nasib yang 
saling melengkapi. Keduanya bukan pencapaian absolut—
kita bisa mendapat sesuatu yang berharga justru ketika 
tak mendapat yang kita inginkan, misalnya—melainkan 
sebuah proses tarik-ulur, sebuah perjalanan, yang tak harus 
berujung berbalas. Cinta bukan urusan kalah atau menang; 
ia tak punya tenggat, sasaran, atau pamrih. Mereka yang 
bertemu akan berpisah, kehilangan adalah niscaya:

Yang bergetar
akan terhapus

Yang bercinta
akan berhenti

(“Pastoral”, 2002)
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Maka, seperti Chairil dan “tujuan biru”-nya19, GM men-
coba mengekalkan khayal, dan kangen, sebagai salah satu 
muslihatnya menangkal keputusasaan: 

“Ia percaya yang khayal akan kekal, seperti langit, dan yang 
hilang akan hilang seperti percakapan, dan yang kangen 
akan kangen kepada ada, yang kata orang mungkin tak di 
sana.”

(“Di Pekarangan”, 2006)

Ketika saya membaca larik itu, saya tak bisa tak teringat 
apa yang pernah dikatakan GM tentang pasemon bertahun-
tahun lalu: “Pengalaman membawa kita untuk mengenal 
sifat yang seperti itu dalam kesusastraan: permainan 
dan ketegangan yang menghanyutkan dan mencekam, 
pengelakan dan penundaan yang tak habis-habisnya untuk 
menemukan makna, pertemuan dengan makna yang 
muncul menghilang dalam kebebasan dan kesendirian 
kita.”20

***
SUATU hari, di sebuah pameran akbar di Philadelphia, 

19 Istilah GM untuk jalan kembali yang ditempuh Chairil Anwar dalam sajak “Kabar dari 
Laut” (1946): “bukan ke arah sebuah rumah, sebuah tempat asal, melainkan “tujuan biru”. 
Baca Goenawan Mohamad, “Lirik, Laut, Lupa”, op.cit., hal. 99.
20 Dikutip oleh Sapardi Djoko Damono, “Mencoba Menghayati Si Malin Kundang”, 
op.cit., hal. 210.
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kami menemukan, dengan takjub, bahwa ukuran dan 
warna lukisan asli Salvador Dali, Untitled (Female Figure 
with Head of Flowers), berbeda bak langit dan bumi dengan 
reproduksi yang bertengger bertahun-tahun di dinding 
rumah saya. Pengalaman itu mengubah secara radikal cara 
saya membaca karya itu. Dan ini momen penting, sebab 
saya sedang menulis sebuah “meditasi” tentang lukisan itu, 
untuk kumpulan prosa pendek saya yang pertama.21

Saya kemudian menyimpulkan bahwa apa yang 
dikatakan GM benar, tentang dua kekuatan yang memandu 
tafsir kita atas karya seni. Yang pertama, subyektivitas 
kita—atau sejarah, kenangan, trauma, dan hasrat pribadi 
yang kita proyeksikan kepada lukisan itu. Yang kedua, 
daya yang terdapat dalam karya itu sendiri—sesuatu yang 
melampaui si Subyek (sang pelukis), dan yang medan 
pemaknaannya menolak dibatasi. Kita selalu ingin melihat 
apa yang ingin kita lihat, sementara sang karya punya 
keinginannya sendiri. 

Tapi memori manusia tidak dapat diandalkan. Kesadar-
an adalah sesuatu yang ganjil—bagaimana ia terbetik 
oleh sesuatu dan pindah ke yang lain tanpa apa pun yang 
mengaitkan keduanya. Kesadaran adalah sesuatu yang 
senantiasa terpecah-pecah, kontingen, terombang-ambing 
antara harap dan trauma, masa lalu dan masa depan. Ia 
bagaikan kenangan yang mengalir dalam “Di Pasar Loak” 

21 Laksmi Pamuntjak, The Diary of R.S.: Musings on Art (Jakarta: KataKita, 2006).
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(1994): “... seperti manik-manik yang ditawarkan peniup 
harmonika itu: butir-butir putih yang teruntai, tak berkait, 
sebuah montase, sederet hurup morse...”22

Memori juga tak sudi didikte. Begitu ia merasa ter ke-
labui—sebagaimana saya oleh karya asli Dali yang sama 
sekali lain dari kenangan saya tentang karya itu—ia tak 
lagi tertambat pada obyek itu. Baginya, obyek itu sudah 
kehilangan tenungnya.

Kadang, memori bisa mengelak dari puisi, begitu 
memori itu dituliskan. Dan ini kerap tampak dalam proses 
penerjemahan. Suatu hari saya bertanya kepada GM, apa 
yang ia maksud dengan kata “bubungan” dalam sajak 
“Perempuan itu Menggerus Garam”. Saya tak yakin harus 
menerjemahkannya sebagai “ceiling” (“langit-langit”) atau 
“rising plumes of smoke” (“asap yang mengepul naik”). 
Isi sajak itu memungkinkan keduanya. GM bilang ia tak 
ingat. Sejurus kemudian, ia menceletuk, mungkin waktu 
itu yang ia inginkan justru ambiguitasnya. Mungkin juga 
tidak. Mungkin ia ingin menyandingkan dua sinonim, 
dan bermain-main dengan nuansa keduanya. Mungkin ia 
hanya suka bunyinya, iramanya. Entahlah.

Kadang ingatannya tajam. Ada sebuah lukisan Giorgio 
de Chirico yang muncul dalam sajaknya tahun 1997, 
“Sebuah Hari untuk Alvin Hutabarat”, yang juga saya 

22 Goenawan Mohamad, “Di Pasar Loak”, Sajak-Sajak Lengkap 1961-2001, op.cit., hal. 
133.
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terjemahkan:

Di sudut sana sebuah reproduksi 
lukisan: bocah yang berlari
mendorong sebuah roda, hitam, sendiri,
dengan sebatang joran besi.

(“Sebuah Hari untuk Alvin Hutabarat”, 1997)

Saya belum sempat melihat lukisan yang dimaksud, 
dan dalam bayangan saya bocah itu laki-laki. “Bocah itu 
perempuan,” sanggah GM. “Ia sedang berlari di lorong 
gelap antara dua bangunan.” 

Maka tak berlebihan, rasanya, apabila saya menyimpul-
kan bahwa lukisan menajamkan memori, sebagaimana 
kita kadang butuh menuliskan sesuatu agar kita bisa 
merekamnya dengan mata dan benak kita. Pada saat yang 
bersamaan, lukisan juga menggemakan di dalam diri kita 
apa yang diyakini GM tentang puisi sebagai “saksi”: bahwa 
“kita tak berada di ruang yang hampa, kita tak hanya punya 
satu sisi, dan di sana ada yang memperbanyak suara kita ke 
arah lain.”23

***
Kita-sebagai-kesatuan-sekaligus-kemajemukan: dari sekian 

23 Mohamad, “Fragmen: Peristiwa”, op.cit., hal. 14.
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banyak utang budi saya terhadap GM, saya rasa kearifan 
itulah yang paling menentukan dalam kiprah saya sebagai 
penulis. Saya tak akan pernah lupa bagaimana puisi 
membebaskan saya dari segala beban—tentang identitas, 
tentang bahasa, tentang ke-‘Indonesia-an’—yang saya 
rasakan ketika saya sedang mencoba menulis novel saya yang 
pertama dalam bahasa Inggris. “Memang begitulah sifat 
novel,” kata GM kepada saya waktu itu. “Ia selalu sebuah 
pergulatan historiografis. Di satu sisi ia bisa mewakili, 
bahkan memperkaya lewat keragaman dan kesejarahan 
bahasa (heteroglosia), tapi di sisi lain ia bisa menjadi beban.” 
Lalu ia menambahkan, “Coba saja menulis puisi. Puisi tak 
peduli nasionalisme atau identitas.”

GM benar agaknya ketika ia menyatakan bahwa bahasa 
puisi lirik adalah bahasa “tanpa waktu.”24 Sebab, untuk 
pertama kalinya saya merasa menemukan ruang yang 
tak mengharapkan apa-apa dari saya kecuali menjadi diri 
saya sepenuhnya.  Ia tak menuntut saya untuk mewakili 
sesuatu atau menjepit saya dalam identifikasi sempit. 
Saya bebas merambah gudang memori saya dan tak perlu 
mempertanggungjawabkan pilihan saya kepada siapa pun. 

Ketika saya kemudian kembali pada novel saya, entah 
mengapa saya tak mengalami kesulitan menemukan bentuk 
baru bagi karya itu. Tak mustahil kehadiran elemen “tanpa 
waktu” itu justru membantu saya membangun ulang dunia 

24 Mohamad, “Lirik, Laut, Lupa”, op.cit.., hal. 103.
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itu—dunia yang baru itu—dengan sepasang mata baru.
Bisa jadi, kebutuhan untuk keheningan dunia baru 

“tanpa waktu” itu pulalah yang membuat GM lebih banyak 
melukis dalam sepuluh tahun terakhir. Ia membutuhkan 
sesuatu yang lain, tapi yang sebagaimana puisi, “tak ditulis 
cuma dengan kata-kata, tapi dengan seluruh tubuh.”25 
Ia menghendaki “kebisuan, juga elemen kesadaran ... 
dorongan-dorongan naluri”26 yang mampu menjadikan 
laku menggambar, “seburuk apa pun” hasilnya, “seperti 
sulap: dari yang tak ada menjadi ada, dari alam menjadi 
lepas alam.”27

Tentu, GM masih menulis puisi, sesekali, dan dalam 
sajak-sajaknya yang terakhir kita menemukan sejumlah 
imaji yang akrab—stasiun kereta api, tiang listrik, warna 
kusta, dangau asing, kapal Portugis, kota yang tumpas. 
Dan juga proses menua dan ajal yang menunggu. Tapi 
kali ini ada kepasrahan dalam bait-bait itu yang membuat 
imaji-imaji seperti “burung jatuh” dan “loko lelah” dalam 
“Pagi, di Stasiun” (2016) atau “laut yang datang dengan 
paras orang mati” dalam “Marco Polo” (2013) terasa seperti 
“sengak maut” yang ditakutkannya dalam “Pastoral”:

Aku akan tetap takut

25 Mohamad, “Syair dan Tafsir”, op.cit., hal. 24.
26 Ibid, hal. 48.
27 Seperti yang pernah dikutip dalam artikel “Goenawan Mohamad Gelar Pameran 
Tunggal ‘Warna’,” Tempo, op.cit.

SAjAk: lukISAN: DuNIA



112       80 Tahun Burung-burung

sengak maut
pada petang yang rembang

(“Pastoral”, 2002)

Hanya saja, kali ini ia terasa lebih nyata, lebih dekat. 
Bayang ajal (“mati yang pasti”28) di mata seseorang 

berusia 61 tahun tentu berbeda dengan bayang maut bagi 
orang yang sama pada usianya yang ke-74. Tapi perbedaan 
itu pula yang menyebabkan orang itu bisa menulis, dengan 
sedikit kocak:

Kau terlalu lama hidup.

Mungkin.

Umur melihatmu sendirian.

Agaknya.

(“Tentang Seorang Orang Tua”, 2015)

Namun GM selalu memahami kearifan itu: bahwa 
hidup—seperti kata-kata Plotinus yang berulang kali 

28 Dari Goenawan Mohamad, “Pastoral”, Goenawan Mohamad: Selected Poems (Selected 
and Introduced by Laksmi Pamuntjak) (Jakarta: KataKita, 2004), hal. 194.
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disitirnya—pada akhirnya adalah “the flight of the alone to 
the alone”29 dan hanya pada kematian waktu mengguratkan 
dirinya: 

Pada jam mati yang kering
akhirnya mereka temukan waktu.

(“Dengan Sepatu Kecil Anak-Anak yang Menyeberang”, 
2015)

Maka ia terus melukis, dan menulis sajak, sebab

hanya jam yang musnah
oleh sajak.
Hanya sajak. 

(“Soneta Dua Dentang”, 2003)

---

29 Pepatah Plotinus, filsuf Romawi abad ke-3 yang mendirikan mazhab Neo-Platonisme. 
Lihat Laksmi Pamuntjak, “Introduction to the Revised and Expanded Edition”, dalam 
Selected Poems, ibid, hal. xxiv.
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