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Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Kademangan 

 

Salam Literasi ! 

Gerakan Literasi Sekolah ( GLS ) yang 

telah dicanangkan pemerintah memiliki 

maksud dan tujuan untuk menumbuh 

kembangkan budi pekerti peserta didik 

melalui pembudayaan ekosistem literasi 

sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang 

hayat.  

SMA Negeri 1 Kademangan, pada masa pandemi covid-

19 ini tetap menjaga eksistensinya dalam GLS, sehingga 

anak-anak masih bisa terus belajar dan berkarya lewat 

cipta puisi.  

Berani menuangkan ide, gagasan ataupun rasa 

dalam bentuk tulisan sehingga menghasilkan suatu karya 

selain memerlukan banyak latihan, banyak membaca juga 

memerlukan suatu wadah yang bisa menampung hasil 

karya tersebut. Untuk itu SMANKA menerbitkan buku 

Antologi Puisi yang merupakan kumpulan puisi hasil 

karya siswa.  

Selamat pada anak anak sebagai penulis puisi dalam 

buku “Bunga Rampai Puisi Siswa SMA Negeri 1 

Kademangan” yang merupakan buku perdana yang 

diterbitkan oleh SMANKA bersamaan dengan terbitnya 

buku “Jejak Bumi Laya Ika Tantra Adi Raja” yang 

merupakan kumpulan karya siswa tentang cerita sejarah di 

Blitar. Semoga kedepan akan muncul penulis-penulis lain 

dari SMANKA.  

 Endah Purwati, M.Pd. 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan puisi saya belajar menyelami jiwa 

kemanusiaan dan ayat-ayat Tuhan. Dengan puisi saya 

belajar menjadi manusia. Dengan sajak saya menemukan 

kembali kesegeran jiwa remaja saya (D. Zawawi Imron). 

Tiada nikmat yang layak didustakan atas segala 

karunia Tuhan YME sehingga buku “Bunga Rampai Puisi 

Siswa SMA Negeri 1 Kademangan” dapat terbit. Buku 

kumpulan puisi ini di buat sebagai media siswa belajar 

menuangkan cipta, rasa, karsa, dan karya. Sarana belajar 

menyingkap tabir realita kehidupan dengan bahasa yang 

etis dan estetis. Estetika yang penuh makna dan 

diharapkan dapat menggugah jiwa terlena agar kembali ke 

jalan hidup yang semestinya.  

Terima kasih sebesar-besarnya disampaikan  kepada 

Kepala SMA Negeri 1 Kademangan yang telah memberi 

ruang literasi secara luas. Kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan 

buku. 
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KEMERDEKAAN 

Karya: Afifah Istiqomah 

 

Tak ku lihat keadaan 

Tak ku dengar akan amarah 

Bahkan tangisan seolah sebuah dongeng 

 

Ribuan darah  bertumpahan 

Ribuan nyawa melayang 

Dan Ribuan belulang berserakan 

 

harum ditengah deretan pujangga 

Sang pahlawan bangsa dan negara 

Meski kau tidak di kenal 

Namun rela dadanya tertembus peluru 

 

Terwujud  semangat para pejuang 

Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran 

Yang terbayarkan dengan tetesan darah & air mata 

Demi terwujud nya satu kata: 

"kemerdekaan" 
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IBU 

Karya: Alfi Latul Nurjanah 

 

Oh ibu. . . 

engkau tak kenal kenal masa 

Kau abaikan Pagi, siang, sore, dan malam. 

 

Untuk apa itu semua ? 

untuk apa ?!! 

Apa yang membuatmu kuat  

Sampai saat ini 

 

Engkau tak pernah berkecil hati 

Setiap orang menghinamu bahkan mencacimu 

Kau berusaha tetap tegar demi aku. 

Kau hanya memperdulikan satu yaitu anakmu 

 

Terima kasih ku ucapkan teruntukmu Tuhanku  

Tlah kau beri aku sosok wanita 

yang kuat seperti ibu 

tulus ikhlas dan sabar dengan semua yang terjadi 

mampu berdiri tanpa bantuan siapapun 

Ibu kau luar biasa. 
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SEMUA TELAH KURENCANAKAN 

Karya: Amalia Sofi Ramadanti 

 

Semua telah ku rencanakan  

Impian demi impian 

Yang kutulis dibuku harian  

Berharap agar tercapai semua cita-cita dan angan. 

 

Aku akan terus melangkah  

Berjuang menggapai semua impian  

Tak peduli anggapan maupun cercaan 

Terus bergerak tidak ada keraguan 

 

Setiap hari kubuka jendela ilmu 

Kan kuserap semua ilmu 

Tanpa sadar kudapat semua semangat baruku 

Untuk meraih impianku 

 

 

Wahai impian tunggulah aku di sana  

Kan ku jemput engkau serta hingga nyata 

dengan semangat dan tekat yang kupunya 
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JANGAN MENYERAH 

Karya: Anantasya Dwi Berlianti 

 

Aku terus melangkah  

Berjuang menggapai harapan 

Tiada peduli anggapan maupun cercaan 

Terus bergerak tidak ada keraguan 

 

jatuh 

terluka 

Bangkit !!! 

Tak pernah sudi untuk menyerah 

 

Hidup itu sulit 

Bagi mereka yang tak mau mencoba  

Hidup itu menyebalkan  

Bagi mereka yang lemah dan putus asa 

 

Tetapkan tujuan untuk pergerakan  

Perbanyak pikiran untuk perluas wawasan  

Jangan lemah ketika terjatuh 

Bangkit lagi teruskan langkah kehidupan 
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P E RJ U AN G AN  

K a ry a:  An n i sa  K u su ma  Dew i  

 

Ku  s amp a ika n  gu nd ah ku  ke pada  me nta r i  

M en ga pa  s i na r mu  t id ak  b i sa  menem bu s   

Ke ge lap an  in i  

D ima na  kami  san ga t  men de r i t a   

Ko t a  Pa t r i a  kam i  j u ga  i ku t  mer as ak an n ya  

Ba n ya k n ya  d u s t a  

Ba n ya k n ya  p ak sa  

S a n ga t  me n yi k sa  

Ko t a  Pa t r i a  ya n g  se l ama  in i  se l a l u   

me l uk i s ka n   k e bah a giaa n   

Be r uba h  m enja d i  k o ta  ne r aka   

Y an g  pe nu h  s i ks aan  

I t u  semua  u l ah  mu  

Ka u  d i s ana  me na r i  da n  acu h  pada  kam i   

Y an g  men de r i t a  

S e nan gka h  e n gka u   

Ta p i  kami  t i dak  a kan  men ye r ah   

Ka mi  ak an  ma j u  dan  ba n gk i t  

Ke r in ga t  da n  da ra h  kami   

Y an g  men gga l i r   
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Ak a n  me nj ad i  a wa l  da r i  pe r jua nga n  

Ka mi  ak an  be r jua n g  

S am pa i  t i t i k  da ra h  pe n ghab i sa n   

Ke t i ka  ba n ya kn ya  da r ah  ya n g  tum pah  

d an  t e t e sa n  a i r  ma ta   

S e n yu man  d i  k o ta  Pa t r i a  ku   

Ak h i r n ya  t e ru k i r  kemba l i  n ya t a  
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SANG PAHLAWAN 

Karya: Aprillia Ayu Kusuma Ningrum 

 

Berdiri kau di semai bilik kaca 

Tak kami jumpai raut muka 

Kau sedang bertaruh nyawa 

Kau luluhkan corona 

 

Ada kau di garis depan 

Memberi rasa keselamatan 

Dengan belas kasihan, 

Kau rawat mereka tanpa beban 

 

Lagi,lagi,dan lagi 

Kau beri kesan kepada kami  yang tumbang 

Sedang anakmu yang malang 

Menginginkan ibunya tersayang 

Semoga engkau cepat pulang 

Lelah sudah hari ini berperang 

 

Pahlawan covid, 

Percaya kita segera bangkit 

Melawan raga yang terjangkit 
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Bersama kita lawan penyakit 

Agar semesta tak lagi sakit 

 

Wahai garda depan, 

Tekadmu rela berkorban 

Perjuanganmu tak terlupakan 

Engkau lah sang pahlawan 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

JIWA PAHLAWAN 

Karya: Arum Puspita Putri 

 

Detik ini bangsa kita lahir 

Terwujud dari semangat Pahlawan 

Juga dari air mata yang mengalir 

Terkorban dari tetes darah penghabisan 

Wahai Jiwa Pahlawan......  

Inilah saatnya kita semua melanjutkan  

Melanjutkan perjuanganmu 

Bagi kemajuan negeri ini 

Merdeka........ !!! 

Kata yang penuh dengan makna  

Bertahta dalam sukma 

Kami putra-putri Indonesia 
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BUTA TANPA AKSARA 

Karya: Asmik Wulandari 

 

Mentari tersenyum di pagi hari 

Langkah demi langkah yang tertapak 

Angan dan mimpi yang telah dirancang 

Semuanya hancur berkeping - keping 

Serasa sesal hati mengingat masa lalu 

Sempat ku berfikir mengapa egoku tinggi 

Andaikan waktu bisa kuputar kembali 

Andai dulu ku tak meninggikan egoku 

Dan berfikir apa gunanya membaca 

Sungguh menyesal hari tuaku 

Ku merasa rendah dan malu 

Wahai kawula muda ………. 

Janganlah kau sia siakan hidupmu 

Dan jangan jadi sepertiku 

Yang serasa buta tanpa aksara 

Dan serasa tiada berguna hidup selama ini 

Bukankah jati diri bangsa itu kalian sendiri 

Akankah mimpi tercapai tanpa ilmu 

Maka dari itu rajin - rajinlah membaca 

Agar tiada sesal di kemudian hari 
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BLITAR 

Karya: Berliana Rosy Yulinda Sari 

 

Blitar…………. 

Tempat aku dilahirkan 

Tempat aku di besarkan 

Dengan cinta  

Dengan kasih saying  

Blitar…………. 

Kuto cilik kang kawentar  

saksi terjadinya pemberontakan PETA 

Romusha  

Kerja paksa  

Perampasan hasil pertanian 

Perlakuan rasis 

Dilakukan tentara-tentaera Jepang dan begundalnya 

Namun darah para kesatria Blitar menyala. 

Sadumuk bathuk sanyari bumi bela bumi pertiwi 

Aku cinta Blitar 

Aku bangga dengan Blitar 

Blitar kota patria 

Yang aku cinta sepanjang masa 
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SAHABAT DAN WAKTU   

Karya: Bima Kusuma 

 

Saat kita berjalan di jalur yang berbeda 

Tuhan pertemukan kita sementara 

Hanya tuk ingat butir butir kenangan yang terlupa 

Kenangan masa lalu yang bercahaya antara kita 

 

Ingin kuputar waktu 

Agar semua menjadi seperti dulu 

Ketika waktu terasa menunggu 

Namun,  

itulah waktu terindah dalam hidupku 
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JANGAN SEKARANG TUHAN 

Karya: Chalvin 

 

Tuhan, 

Bumi ini kering karena kuasa-Mu 

Gunung itu muntah karena takdir dari-Mu 

Laut itu tumpah karena keperkasaan-Mu 

Tanah ini berguncang karena-Mu 

Tuhan 

Inikah peringatan dari-Mu 

Atas dosa-dosa manusia  

Larut dalam foya-foya pengikis waktu 

Aku takut akan ini 

Engkau ambil sepertiga 

demi sepertiga kenikmatan dari langit dan bumi 

aku lunglai aku terkulai 

semua sirna  

Hanya ada iman mampu kuatkan jiwa 

Dzikir bertasbih kepada-Nya 

Akan lepaskan lapar dan dahaga 

Jangan sekarang Tuhan 

Jangan Kau ambil semuanya hingga aku nanti akan 

terkapar Tak berdaya. 
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TAK BERUJUNG 

Karya: Dianzy Faudella Prismadhania 

 

Detak jam menemaniku 

dalam kesunyian 

Perasaan tak menentu  

Membawaku pada kesedihan  

mendalam  

hanyut sebagian jiwaku  

    

Di malam kelam  

Pikiranku melayang terbang bersamamu  

Melambung di gelap malam 

Kau tak pernah kembali melengkapi  

Jiwa yang terbang 

Ku selalu menanti,menanti kau datang  

 

Penantianku tidak berakhir 

Kau tak kembali  

Membuat pahit getir penantian sia – sia 

Putus asa telah ku alami  

Ku mencari jiwa yang dapat Melengkapi  hati ini  
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HIJAUKU CINTA 

Karya: Dinar Wahyu Ginanjar 

 

Pernahkah kau pahami tentang wangi saat gerimis 

membelai bumi 

Rasa yang kuat seolah mengayun menyelami memeri 

damai 

Pembawa harapan,menyinarkan keluh kesah 

Padanya ada salam yang langit titipkan 

Untuk mereka dengan tabah menguatkan sabar di setiap 

detik 

Laju lembut,tak memberikan satu lubang semut tanpa 

rejeki 

Kau akan terpesona saat genangan hujan mulai surut 

Terkumpul jauh hingga samudra luas 

Bekas jejak subur adalah buang tangan 
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MENGEMBARA 

Karya: Dio Moreno Krisnanda 

 

 

Angin membawa kisah 

Lautku  biru 

Ada kepak camar yang terbang 

Dari pulau ke pulau 

 

Dari pesisir utara, selatan  

Hingga pantai ujung timur 

Nelayan mengeja aksara 

Laut di malam yang tak pernah tidur 
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BLITAR 

Karya: Elsha Kusuma Dewi 

 

Blitar… 

elok penuh pesona 

Daerah yang kaya akan budaya 

Dan keanekaragamannya  

Pemandangan alam yang asri nan alami  

Membuat mataku tak bosan untuk memandanginya  

Disaat malam hari tiba dari kejauhan terpancarkan 

Gemerlap cahaya lampu menghiasi malam yang gelap 

Aku sangat takjub dengan keindahanmu  

Engkau merupakan hal yang terindah 

Yang diciptakan Tuhan untuk diriku 

Blitar… 

Beragam adat istiadat, seni, dan kebiasaan masyarakat 

Menjadi ciri khas bagi dirimu 

Daerah yang dipenuhi keberagaman menjadi 

Sumber dari kekuatanmu 

Sangat bangga rasanya  aku terlahir disini  

Blitar… 

Engkau adalah saksi bisu atas kelahiranku kedunia ini 

Semua orang sangat mencintaimu 
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Dalam segenap hati dan raga 

Engkau selalu berada didalam doa semua orang 

Dalam lubuk hatiku yang terdalam 

Aku berharap engkau selalu jaya 
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BIARLAH ALAM MENJADI KAWAN 

Karya: Fenny Fidita 

 

Jutaan kehidupan berjuang mendapatkan kehidupan 

Para rusa kecil yang berkeliaran 

Bersemangat mengejar para dedaunan 

Kumpulan semak-semak yang bergerumul itu adalah 

surga 

 

Mulai dari si kepik yang berterbangan 

Sampai si kelinci yang berloncatan kesana kemari 

menggantungkan hidup padanya 

Aliran sungai jernih nan murni 

Sebagai sumber pelepas dahaga 

 

Tingginya barisan para pohon tua 

Entah berapa puluh tahun usianya,atau mungkin ratusan 

Disanalah rumah sekawanan monyet riang 

Bergelantungan dari dahan ke dahan 
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Mencari buah yang dihasilkan oleh si pohon yang maha 

bijaksana 

Indah.. 

Sungguhlah indah.. 

Biarkanlah tetap berjalan semestinya 

 

Keindahan yang terukir alami 

Tapa sedikitpun tersentuh kepalsuan 

Biarlah alam menjadi kawan 

Biarlah alam menjadi kawan 
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BLITAR 

Karya: Fransiska 

 

Salah satu saksi bisu masa penjajahan, 

Tetes darah Bung Karno tertanam di tanah Blitar, 

Kota Proklamator hingga Kota Peta menjadi sebutan bagi 

kota ini. 

 

Candi Penataran menjadi salah satu kekayaannya, 

Tidak luput dengan Hutan Maliran, 

Rujak cingur hingga Wajik Kletik pun tidak terlupakan  

 

Indah pesona mu 

Kaya ragam mu 

Kisah indah tertanam dalam di kota ini 

Kota ku  Blitar 
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ALAM INI SURGAKU 

Karya: Ivan Rofi’i Rizaldhi Fitriawan 

Kicauan burung begitu merdu 

Menandakan adanya hari baru 

Keindahan alam ini membuatku terpaku 

Seperti dunia hanya untuk diriku 

Ku pejamkan kedua mataku sejenak 

Ku rentangkan tanganku sejenak 

Sejuk, tenang, senang dapat ku rasakan 

Membuatku seperti melayang kegirangan 

Wahai sang pencipta alam 

Kekagumanku sulit untuk kupendam 

Dari siang hingga datang malam 

Pesonanya tak pernah padam 

Desiran angin yang berirama di pegunungan 

Tumbuhan yang menari-nari di pegunungan 

Terlihat begitu indah rasanya 

Bak indahnya taman di surga 

Keindahan alam terasa sempurna 

Membuat semua orang terpesona 

Membuat semua orang terkesima 

Tetapi, kita harus menjaganya 

Agar keindahannya takkan pernah sirna  
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KITA INDONESIA 

Karya: Lina Ika Damayanti 

 

Aku adalah putera bangsa 

Dengan suara keras menggema 

Meneriakkan 

Merdeka, merdeka, merdeka! 

Tak peduli siapa engkau 

Jika kau adalah Aku 

Maka teriakkanlah hal yang sama 

Karena Aku dan Kau adalah Indonesia 

 

Kita adalah Indonesia 

Dengan suara menggelegar Kita berteriak 

Menyalakkan suara lantang 

Merdeka, merdeka, merdeka! 

Maka marilah berteriak bersama 

Karena Aku, Kau dan Kalian 

Adalah Indonesia 

 

Kita Indonesia 

Aku Kau dan Kalian 

Akan meraih peran yang besar 
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Untuk majunya bangsa ini 

Menuju kemerdekaan yang hakiki 

Kemerdekaan yang sejati 

Kita wajib melakukannya 

Karena kita Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

ESOK HARI 

Karya: Nabila 

 

Bila kau bertanya esok seperti apakah dunia? 

Ia yang lelah,  

terlalu banyak menjadi saksi. 

Dunia yang sudah bosan,  

manusia yang terus mengucapkan kemunafikan. 

Bila bumi dihancurkan,  

kami telah membacanya. 

Gunung dan kapas berterbangan. 

Kandungan yang gugur, membuat kami menjadi lupa diri 

karena ngeri. 

Ampunan telah tertutup,  

hanya penyesalan yang membuat kita sengsara. 

Bila mana matahari lupa akan garis edarnya. 

Kata ampun sudah tidak lagi bermakna. 
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MENGGAPAI MASA 

Karya: Nabila Arista 

 

Gelagat keharuan tercium bagai bangkai kecoa yang 

mulai hancur 

Waktumu tidak banyak di atas fana 

Rapatkan jari-jemarimu agar sampai menuju menara 

Bulatkan tekadmu untuk melawan arus kebencian setiap 

manusia-manusia itu 

Kukuhkan dua kakimu sampai ke kepala 

Tarik tali pelontar kain merah putihmu 

Usah kau sujud di atas tanah itu 

Tancapkan saja tiang semangatmu setinggi mungkin 

Senyummu kian memanis dengan topi jerami berwarna 

gelap 

Dan saat itulah kau akan tahu betapa sulitnya hidup 

Dengan hias keringat tanpa peduli hari telah mencapai 

senja 

 

 

 

 

 



 

27 
 

KARTINI-KU 

Karya: Naoval Alan Azahra 

 

Engkaulah panutan kaum wanita 

Engkaulah yang meninggikan derajat wanita 

Kau pahlawan wanita yang pertama  

Semangatmu seperti api yang membara 

Namamu seharum bunga 

 

R.A Kartini….. 

Berkatmu aku biasa menuntut ilmu  

Bukumu sumber inspirasiku 

Tanpa jasamu aku, 

Bagai bunga yang layu 

 

Sungguh besar cita – citamu 

Dan kau belum merasakan, 

Kemerdekaan di  hatimu 

Aku akan menjaga negeriku  

Terimakasih R.A Kartini jasamu, 

Akanku kenang selalu 
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SUARA RINDU 

Karya: Nur Hafifah 

 

Kepadamu yang telah pergi 

Ku titipkan doa dan rindu 

D isetiap sujudku 

Meski kau tidak menemaniku 

Di hari –hariku saa ini 

Tetapi selalu ku ingat, 

Pesanmu pada diriku 

 

Sebuah rasa rindu yang tak 

bisa,kuminta untuk bertemu 

Hanya bias ku sampaikan dengan 

Ucapan doa dan lafal al fatihah 

 

Kerinduan dan ketulusan rasa cintamu 

padaku,yangkurindukan 

Keikhlasan dirimu menjagaku dan merawatku 

Tetapi kau tlah pergi untukselamanya 

Hanya sebuah kerinduan yang ku rasa saatini 

Kepadamu.. 
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ANUGRAH KEMERDEKAAN 

Karya: Olivia Margareta 

 

Tanggal ini…. 

Adalah tanggal yang penuh makna 

Bagi mereka yang sudah bertaruh nyawa  

Berjuang sampai akhir hayatnya  

Demi bangsa Indonesia  

 

Bulan ini…. 

Adalah bulan yang dipenuhi haru 

Untuk kita ataupun untuk terdahulu  

Mereka rela menjadi babu  

Bagai murid tak diguru 

 

Oh pahlawanku…, 

Terimakasih telah meninggalkan pesan 

Bahwa hidup adalah titipan tuhan  

Yang harus kita pergunakan dalam hal kebaikan 

Untuk negara Indonesia sampai titik penghabisan 
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KEMERDEKAAN 

Karya: Afifah Istiqomah 

 

Tak ku lihat keadaan 

Tak ku dengar akan amarah 

Bahkan tangisan seolah sebuah dongeng 

 

Ribuan darah  bertumpahan 

Ribuan nyawa melayang 

Dan Ribuan belulang berserakan 

 

harum ditengah deretan pujangga 

Sang pahlawan bangsa dan negara 

Meski kau tidak di kenal 

Namun rela dadanya tertembus peluru 

 

Terwujud  semangat para pejuang 

Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran 

Yang terbayarkan dengan tetesan darah & air mata 

Demi terwujud nya satu kata: 

"kemerdekaan" 
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IBU 

Karya: Reno Dinnisa R 

 

Terdiam sejenak dalam renungan.. 

bayang wajahmu datang menyapa.. 

Waktu berputar kebelakang 

membuka memori kenangan kecilku 

Tetesan keringat dan air mata 

berjuang melawan maut.. 

Demi kehadiran sang buah hati 

Mendengar tangisan pertamaku 

jadi kebahagian tak ternilai bagimu 

Saat ku mulai belajar berjalan 

kau dengan setia menjaga ku.. 

Ku mulai belajar bicara 

engkau dengan sabar mengenalkan ku pada kata-kata.. 

Hingga ku dewasa kasih sayang itu tetap sama.. 

Tak pernah pudar dan terkikis oleh waktu.. 

Bekerja tanpa mengenal kata lelah 

Tidur tanpa mengenal kata lelap 

Terjaga dalam gelapnya langit subuh 

Demi mencari sesuap nasi untuk ku.. 
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Tapi, balasan apa yang ku beri.. 

Hanya goresan luka dan air mata.. 

Meskipun begitu kasih sayang itu tak berkurang 

sedikitpun.. 

Slalu kau sebut namaku dalam setiap doamu.. 

Air mata ini jatuh berlinang dengan derasnya 

Mengingat betapa mulianya engkau wahai ibu.. 

Pepatah berkata.. 

“surga dibawah telapak kaki ibu” 

Izinkanlah daku mencium surga itu 

ibu.. 
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PAHLAWAN NEGARA 

Karya: Resty Dwi Ardita 

 

Para pejuang bangsa 

Wanginya harum dalam kenangan 

Kisahnya indah nan penuh perjuangan 

Engkaulah pahlawan negara 

 

Kau relakan nyawamu demi negara  

Kau ikhlaskan jiwamu demi kemerdekaan 

Meskipun kau tumbang di tanah penuh darah 

Namun perjuanganmu akan tetap kami kenang 

 

Wahai pejuang kemerdekaan negara 

Terima kasih atas segala pengorbananmu 

Berbahagialah engkau di surga 

Tersenyumlah engkau di atas sana 
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WARGA KOTAKU 

Karya: Risma Nurhidayah 

 

Di pagi yang cerah.. 

Seiring hembusan angin dingin 

Ku melihat... 

Indahnya matahari bersinar 

Menerangi kotaku 

 

Di pagi itu... 

Semua orang mulai beraktivitas 

Bermacam-macam kegiatan mulai dilakukan 

Ada yang menuntut ilmu... 

Dan juga mencari nafkah untuk keluarganya 

 

Tak kenal lelah mereka bekerja 

Tidak memperdulikan panas maupun hujan 

Demi... 

Sesuap nasi untuk keluarga 

 

Seiring dengan berjalannya waktu... 

Kumelihat seorang pemuda.. 

Yang gagal dalam menuntut ilmu 
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Tetapi... 

Ia tak pernah menyerah 

Selalu berusaha dan belajar.. 

 

Kini.... 

Pemuda itu telah berhasil 

Menjadi seorang pengusaha sukses 

Membuat bangga kedua orang tuanya.. 

 

Ayo... 

Bangkitlah wahai pemuda pemudi 

Bangunlah dari keterpurukanmu 

Raihlah cita-cita mu 

Dan... 

Bahagiakanlah kedua orang tuamu 

 

Lawanlah kemalasanmu.. 

Mari kita belajar.. 

Demi kemajuan kotamu 

Kemajuan bangsa Indonesia 

Hargailah jasa para pahlawan kita 

Yang telah berjuang.. 

Hingga mempertaruhkan nyawanya.. 
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KEFANAAN MANUSIA 

Karya : Ryka Ayu Wulandari 

 

Bulan ada Bulan 

Bulan bukan Bintang 

Ketika Bulan dianggap Bintang 

Akan banyak tafsir ganjil didalamnya 

 

Manusia tempatnya salah 

Salah mengira, salah menanggapi, dan salah mengerti 

Tetapi manusia juga benar  

Benar untuk menghargai dan mentoleransi 
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PAGI 

Karya: Shely Amanda G. 

 

Biarkan saja begini 

Sang embun sirna di telan mentari 

Perlahan lenyap dalam kehangatan  

Pecah sudah melebur satu 

Hilang sudah rasa sunyi 

Berganti hiruk pikuk nyanyian mesin 

 

Biarkan saja begini 

Tak terelak oleh masa 

Tak terbantah oleh waktu.  

Tangisan langit semalam.  

Berganti senyuman sang surya.  

 

Lagi, lagi, lagi, dan lagi 

Terus dan terus saja begini 

Biarlah, biarkan saja begini.  
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PAHLAWAN TANPA TANDA JASA 

Karya: Siti Haifatul Khusna 

 

Bagai Tetesan Air  Hujan, 

Ilmu Yang Engkau Berikan. 

Mengalir Mengikuti Masa, 

Senantiasa Mengabdi Pada Bangsa. 

  

Engkau Mulia, Namun Tak Terlihat 

Engkau Kuasa Namun Tak Berbudak. 

Engkau Pahlawan, Namun Tak Bertanda 

Meski Jasa Tlah Melampaui Samudra, 

                                    

Setia Akan Nusantara, 

Mendidik Generasi Bangsa.  

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. 

Engkau cerahkan Nasib Dunia. 
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IBU 

Karya: Suci Wahyuningsih 

 

Ibu,  

anugerah terbaik Tuhan bagiku 

Tak goyang terhempas badai datang 

 

ibu selalu di sini 

setia menemani  

menepis sepi 

bergelayut dari usai dini  

 

Sering- kali meninggalkan,  

namun pulang dengan harapan  

Ia, guru pertama pada setiap lisan  

Akhlak pertama dari setiap kelakuan  

Karena anak sebagaimana ibu menjadi pedoman  
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ALAMKU BERDUKA 

Karya: Tri Indah Nur Azizah 

 Alamku  sedang berduka  

Entah apa yang dirasakannya 

Sungguh pahit sedihmu 

Menciptakan keheningan legam 

Ribuan rintik air matamu menjatuhi bukit pipi 

Alamku sejenak istirahat  

Membubuhi kesakitan disiang malam tiada henti 

Menghujam pilu diperut bumi  

Alamku kini berduka 

Virus jahat Covid-19 

Telah memberimu kesempatan lenggangnya kehidupan 

Dunia seolah dipaksa berhenti berputar  

Penduduknya terhenti dari aktivitasnya 

Akhirnya kau bisa bernafas dengan lega   

Karena polusi jagad raya menurun 

Kini tak ada lagi polusi meracuni 

Tetapi virus semakin menakuti jiwa 

Hanya Untain doa dan dzikir menggema 

Disetiap sudut belahan dunia 

Wahai Manusia.. 

Sudahkah kita sadar,kurang bagaimanakah kita 
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BLITAR KOTA KELAHIRANKU 

Karya: Yunita Widyaningrum 

 

Di Blitar,aku dilahirkan  

Di Blitar,aku dirawat dan dibesarkan 

Di Blitar,aku diajarkan kasih sayang 

Di Blitar,kelak aku dikebumikan 

Banyak cerita telah ku tulis 

Banyak kenangan telah ku lukis 

Banyak pengalaman yang sudah ku rangkai 

Di Blitar yang indah permai 

Di sinilah aku menjumpai 

Orang orang yang aku sayangi 

Yang menemaniku dikala senang dan susah hati 

Dan membantuku berdiri untuk menggapai segala mimpi 

Aku berjanji tuk menjaganya sepenuh hati 

Hingga ragaku tiada lagi 

Sampai nyawaku terbang ke langit tinggi 
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GURUKU 

Karya: Frasha Ade Nayunda 

 

Semua ilmu kau berikan padaku 

kau mengajarkanku banyak hal 

pagi hingga sore engkau membimbingku 

Kau tinggalkan keluarga untuk mengajarkan ilmu 

Wajahmu selalu memancarkan keceriaan 

Belajar dengan hati riang gembira 

Guruku jangan pernah menyerah 

Semangatmu tidak akan pernah padam 

Kami akan selalu mendoakanmu 

Kelak ilmumu akan menjadi pelitaku 

 Semoga kau selalu diberikan kesabaran 

Jasamu akan kuingat selalu 

Setiap detik waktumu mengajarkanku semoga menjadi 

ibadah 

Rasa bahagia kami tidak dapat diungkapkan dengan kata-

kata 

Kami sangat bangga memiliki guru yang luar biasa 

Kaulah pahlawan bangsa guruku 

Guruku kami selalu menantimu setiap pagi 

Saat kegelapan akan ilmu mendatangiku kaulah penerang 
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Kau membuatku beranjak dari kebutaan ilmu 

Dengan sabar dan senang kau mengajar kami setiap hari 

Masa depan kamit erlihat karenamu 

Guruku kau tidak pernah merasa takut 

 Kau membuat kami menjadi berani maju mengalahkan 

rasa malas 

Rasa kantuk dan lelah kami menjadi hilang karenamu 

Kau selalu memberikan kejutan untukku 

Kuselalu senang dan rianggembira karena bertemu 

denganmu 

Sekolah adalah tempat belajar yang indah dengan kau 

wahai guruku 

Kenangan disekolah tidak akan pernah terlupakan 

selamanya 
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MENGENANG 

Karya: Retno Wahyuningtyas 

 

Blitar… 

Kota yang menjadi tempat untuk memakamkan Presiden 

pertama Indonesia 

Tetapi siapa yang menyangka 

Jika dulu, Blitar di bawah kekuasaan Jepang 

 

Banyak rakyat yang menjadi budak 

Banyak rakyat yang mengalami penyiksaan 

Banyak rakyat yang melakukan kerja paksa 

Dan, banyak rakyat yang meninggal karena keberuntalan 

pemimpin Jepang 

 

Namun semuanya berubah 

Tepat pada tanggal 14 Februari 1945 

Para tentara PETA mulai memberontak 

Dengan di pimpin oleh Shodanco Supriyadi 

 

Mereka melawan dengan sekuat tenaga 

Darah, keringat, dan air mata 

Dari rakyat Blitar 
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Membuat tekad mereka menjadi lebih besar 

 

Bunyi ledakan menjadi lagu 

Lagu yang membawa banyak kematian 

Jeritan kesakitan para perwira 

Terdengar begitu memilukan 

 

Tetapi mereka tidak menyerah 

Dengan gigih mereka tetap melawan 

Walaupun mereka harus kehilangan 

Kehilangan sahabat yang ikut berjuang 

 

Banyak yang pergi meninggalkan 

Namun para perwira tetap melawan 

Mereka ingin membuat rakyat Blitar 

Bisa merasakan apa itu kebahagiaan 

  

Walaupun berakhir dengan kekalahan 

Tetapi perjuangan mereka, harus kita kenang 

Dan kota ini, harus kita jaga 

Seperti saat mereka menjaganya 
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Bukan dengan gencatan senjata 

Bukan juga dengan melawan penjajah 

Tetapi dengan saling toleransi 

Dan juga saling menghormati 
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TAMU TAK DI UNDANG ITU BERNAMA CORONA 

Karya: Rogaiya Oktaviana 

 

Dulu.....                                                                                                                             

Duniaku damai                                                                                                                     

Tanah air ku tersenyum                                                                                                      

Kotaku berkembang                                                                                                              

Desaku padinya mulai kuning  

Dulu.....                                                                                                                                

Sekolahku berjalan dengan lancar                                                                                        

 Bertatap langsung dengan bapak ibu guru                                                                        

 Bertemu langsung dengan teman-teman 

 

Waktu itu.....                                                                                                                      

Pekerjaan ayahku berjalan dengan lancar                                                                               

Membawa cangkul dan bekal 

Dan...                                                                                                                                 

Semenjak kau datang semua berubah                                                                                      

Kau...datang tak di undang                                                                                           

Kau...datang menghantui semua penduduk mukabumi 

Engkau datang membuat semu gelisah                                                                       

Kedatanganmu membuat bencana yang besar                                                                      
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Engkau menyengsarakan rakyat 

kecil...penjabat,pengusaha                                               

Bahkan presiden pun engkau buat bingung  

 

Wahai corona....                                                                                                                   

Sudah cukup engkau membuat kami sengsara                                                                      

Sudah cukup engkau membuat kami merana                                                                   

Membuat semua kami tidak bekerja                                                                               

Membuat kami kelaparan  

Wahai corona....                                                                                                                 

Sampai kapan kami berdiam diri dirumah                                                                   

Tuhan..angkatlah virus corona ini                                                                                        

Kami tak mampu lagi 

Wahai corona....                                                                                                                 

Kembalilah ketempat asalmu                                                                                              

Kutahu ini adalah cobaan dari tuhan                                                                                      

Yang mungkin kita sudah terlalu banyak melakukan 

kesalahan  
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DI BLITAR 

Karya: Sovia Setiyawati 

 

di Blitar,  

aku dilahirkan 

di Blitar,  

aku dibesarkan 

di Blitar,  

ku diajarkan kasih sayang 

 

Sejuta cerita telah ku lukis 

Beribu kenangan telah ku ukir 

Banyak pula pengalaman yang telah ku rajut 

 

Di sinilah kutemukan 

Orang-orang yang penuh kasih sayang 

Yang menemaniku di segala keadaan 

Dan memelukku dalam hangatnya persahabatan 

 

 

 

 

 



 

50 
 

KOTA BLITARKU 

Karya: Cheiqa Felisa S. 

 

Perabuan deklarator 

Tempat sang proklamator tertitis 

Putra terbaik bangsa  terlahir 

Sejarah terukir dari mimpi Sang Pembela Tanah Air 

 

Inilah bumi, bumi Sang pelopor 

Inilah tapak, tapak kaki Satria Pusaka 

Inilah saksi, saksi faktual perjuangan bangsa ini 

Untuk merdeka, tumpah darah, satukan bumi pertiwi 

 

Destinasi milenial dengan asma PATRIA 

Pembela Tanah Air, Rapi, Indah, dan Aman 

Cinta Adipati Aruo taklukkan Bumi Blitar 

Abdikan Putra Blitar wujudkan Blitar tak gentar 
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SANG PENGGEMBALA BINTANG 

Karya: Hanung Raratri N.Q 

 

Di bawah ladang angkasa aku menanti 

Sesuatu yang belum pasti 

Kutanam mimpiku setinggi bintang disana 

Dan kusiram dengan doa-doa 

Bertanya-tanya kepada Tuhan 

Apa yang bisa hamba berikan 

Untuk tanah ini 

Tanah yang subur dan diberkati 

Dimana Pahlawanku telah berjuang 

Darahnya tumpah di tanah perang 

Tak akan aku sia-siakan 

Pengorbanannya hanya menjadi kenangan 

Bagaimana hati bisa melupakan  

Senyuman ramah yang selalu ditebarkan 

Panorama alam yang tiada tandingan 

Dari negeri kecil yang penuh kenangan  

Hamba hanyalah penggembala bintang 

Yang menunggu untuk menjadi terang 

Terus berusaha tanpa gentar 

Agar kelak bisa mengharumkan nama Blitar 
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IBUKU, MALAIKATKU 

Karya: Ling Ling Febiola 

Ibu… 

Di sini kutulis cerita tentangmu 

Nafas yang tak pernah terjerat dusta 

Tekad yang tak koyak oleh masa 

Seberapa pun sakitnya kau tetap penuh cinta 

Ibu… 

Tanpa lelah kau layani kami 

Dengan segenap rasa bangga dihati 

Tak terbesit sejenak fikirkan lelahmu 

Kau terus berjalan diantara duri-duri 

Ibu… 

Tak pernah kuharap kau cepat tua dan renta 

Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia 

Selalu kuharapkan kau terus bersamaku 

Dengan cinta berikan petuahmu 

Ibu.. 

Kaulah malaikatku 

Penyembuh luka dalam kepedihan 

Penghapus dahaga akan kasih sayang 

Sampai kapanpun itu.. 

Aku akan tetap mencintaimu.. 
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MEMOAR 

Karya: Sheila Najwa M. 

 

Waktu berbincang, 

Tentang Indonesia sudah merdeka 

Semoga saja waktu mau bersaksi 

Tentang Supriyadi 

~ ~ 

Deru nafas berpacu 

Mengiring semangatnya yang kian menggebu 

Supriyadi bulat tekadnya 

demi Indonesia merdeka 

“kita akan berjaya!” 

Amboi, amboi.. 

Supriyadi bukan orang preman 

Shodanco Supriyadi tentara PETA 

~ ~ 

Berkisah asap kepada api 

Tentang hari yang gelap 

menyibak tabir maya, takdir si fana 

Sayang, sayang… 

Si mortir bertopeng di bawah Sakura 

Sayang, sayang… 
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Dibalas bantai prajurit PETA 

~ ~ 

Ini kali 

kaki dan tanah yang berbincang 

Tentang Supriyadi tersandung menanggung luka 

Bicara si kaki tentangnya mati di pertempuran 

Disanggah tanah tewas di pengasingan 

Pergi mengasing ke ranah lelap tak terjamah 

Shodanco tetap tak kembali 
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BERJUANG TANPA HENTI 

Karya: Agustin Shofiana Putri 

 

Langkah lari begitu cepat 

Kami datang untuk keadilan 

Mendapatkan ketentraman dari lelah yang kami jadikan 

tumbal 

Tanah kami lahir 

Milik kami sampai mati 

Hari ini tamu yang banyak itu tak perlu kita sambut 

Seperti karma,mereka datang membawa petaka 

Tanpa punya malu , mengatakan “itu milikku” 

Meminta hasil bumi tanpa ikut bertani 

Kami tertipu 

Oleh rasa ego yang membuat tunduk seketika 

Kanan kiri memiliki tagihan yang tersembunyi 

Kepada siapa kami berpihak? 

Bila untuk sesuap nasi saja kami beradu jidat 

Ku menelan utuh agar hanya aku saja yang tau rasanya 

Semangat menang meski hanya dengan parang dan belati 
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SATU KATA ITU BERNAMA MERDEKA 

Karya: Claudia Octavia Melania Libra 

 

Hingga detik ini ribuan darah telah tertumpah 

Hingga detik ini ribuan nyawa telah melayang 

Hingga detik ini ribuan belulang telah berserakan 

Sebuah harga yang harus dibayar 

Demi terwujudnya kemerdekaan bangsa 

Demi terwujudnya satu kata 

Merdeka 

 

 Detik ini bangsa kita telah merdeka 

Detik ini Indonesia telah merdeka 

Bangsa besar telah lahir 

Terwujud dengan semangat para pejuang 

Yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata 

Serta jiwa-jiwa yang terkorbankan 

Demi satu kata 

Merdeka 
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BLITARKU 

Karya: Depita Wati 

 

Oh indahnya kota Blitar ku 

Kota tempat kelahiran ku 

Kota yang kaya akan keberagaman 

Kota yang indah akan batiknya 

 

Yang lemah gemulai tariannya 

Merdunya suara gamelannya 

Yang kaya akan makanan khas nya 

Tangkasnya pencak silatnya 

 

Oh kotaku ... 

Kota yang kaya akan keberagaman 

Kota yang harus dilestarikan 

Dilestarikan keberagamannya 
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BUNG, AKU BERSIMPUH DI MAKAM MU 

Karya: Intan Najmah Choirunnisa 

 

Bung, 

Aku bersimpuh di atas makammu 

Bertanya perihal tentang Indonesia kini 

Bung, 

Katamu berilah pemuda niscaya akan kau getarkan 

semeru 

Hei bung karno pemuda saat ini hanya menang gengsi 

Bagaimana bisa menghancurkan dunia dengan bijak? 

“Maka berilah aku orang tua” katamu 

 

Bung, 

kini orang tua hanya mampu bersedih melihat anaknya 

bermain dunia 

Bung, 

Nyeyakkah kau tidur dalam abadimu? 

Maafkan daku yang mengganggu peristirahatanmu 

Aku hanya ingin bercerita; bahwa pemuda tidak sama 

berjalannya waktu 

Bung, 

Aku bersimpuh pada makammu 
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Tebarkan kembang kasih yang letih 

 

Bung, 

Ku tanyakan lagi padamu; nyenyakkah tidur dalam 

abadimu? 

Inikah yang disebut nyanyian kecewa? 

Bung, 

Aku bersimpuh pada makammu 

Ku katakan padamu “maaf aku menangis dalam tidur 

abadimu” 

Namun aku tak bisa berdusta 

Ku katakan apa adanya padamu 

Bung, 

Nyeyakkah tidur dalam keabadianmu? 

Bilakah mimpi itu akan nyata? 

HARI INI 

Karya: Lidya Pristiana Ike Maharani 

 

Berdirilah kita hari ini di depan kaca 

Busana hingga wajah yang elok di pandang 

Diri ini begitu menajubkan 

Dengan asa yang tak pernah padam 
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Berdirilah kita hari ini diatas bumi yang legam 

Jernihnya aliran air 

Bersihnya hembusan angin 

Adalah hadiah yang tak terhingga 

 

Maka seharusnya bersyukurlah kita 

Keringat jasa jasa pahlawan terbayar tuntas 

Lanjutkan perjuangannya 

Dengan menjaga keutuhan bangsa 
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SEPUCUK PUISI UNTUK PAHLAWAN NEGERIKU 

Karya: Nela Nur Sofia 

 

Demi Negeri.. 

Demi bangsa tercinta.. 

Dan demi jiwa juga yang rindu akan kebebasan 

berdemokrasi 

Kemerdekaan abadi namun tak berarti 

Rela kau taruhkan nyawa hingga maut menghadang di 

depan mata 

Tapi mengapa? Kau bilang itu sebagai hiburan ! 

Raut wajah kusam mu tak ada segelintir pun rasa takut 

Oh Pahlawanku .. 

Hari harimu kau habiskan dengan pembunuhan, 

pembantaian 

Sampai bunga api menghias sisi gelapmu 

Bahkan tak jarang darah membasahi tubuh kurusmu 

Kaki telanjang menghantarkanmu pada lawan yang harus 

dibunuh 

Namun, semua itu tidak dapat runtuhkan kobaran 

semangat juang 

Bambu runcing sebagai senjatamu 

Doa sebagai benteng pertahananmu 
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Dan Tuhan sebagai kawan dalam kemenangan 

Lalu surga sebagai tempat peristirahatanmu 

Bunga, ku letakkan di atas tempat damaimu sebagai 

lambang suci perjuangan 

Karena perjuanganmu… 

Aku mampu menulis bait-bait puisi indah meski 

terkadang terpenjarakan 

selamat jalan Pahlawanku 

salam untuk Tuhan Maha Pengasih 
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TAK BOSAN UNTUK MERDEKA 

Karya : Niken Putri Pangestu 

 

Jika otakku mampu mengutarakan  

Semangatmu sekuat laksana baja 

Keringatmu bercucuran keras menembus ombak samudra   

Mata elangmu tak pudar melihat mangsa 

Cakar-cakarmu membekas darah yang bercucuran  

Menembus perisai baja komunis 

Bersama kokoh di medan perang 

Tetap teguh dalam satu tekad  

Tapi kau tak bosan.... 

 

Jika tubuhku mampu menahan  

Ribuan peluru menancap tajam 

Dan bahkan menembus jantungku  

Rasa pedih terkoyah pisau tajam  

Meski mengoyak kulit mengiris nadi  

Bercucuran darah di bumi yang basah  

Tapi kau tak bosan...  

 

Jika lidahku mampu merasakan  

Pahit , asam , asin ,manisnya darah selalu tertelan 
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Meskipun bara panas selalu ku rasakan  

Ucapan ”merdeka”!.. tetap berkumandang  

Tapi kau tak bosan... 

 

Jika dua kakiku mampu menopang 

Duri tajam yang selalu menusuk sela kakiku 

Dan timah panas yang mengalir bak lautan 

Pasti ....? 

Bumi pertiwiku tetap kokoh 
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MATAMU TAJAM 

Karya: Prima Oktaviana Ramadhani 

 

Kedua matamu tetap fokus satu tujuan 

Ke arah musuhmu 

Entah kepala atau dada 

Kesigapan mengarahkan pistolmu 

Namun, granat telah menghampiri 

Tepat di depan matamu 

Kau terguncang hebat 

Kau tercabik berlumuran darah 

Wajahmu hampir tak dikenali 

Di saat-saat terakhir kau berkata, 

Merdeka! 

Pilu dalam masa perang 

Kegigihanmu bercampur darah 

Peluru mendesing di telingamu 

Jiwa-jiwa terhentak lemah 

Keteganganpun terjadi 
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TULIP-TULIP MIMPI 

Karya: Tika Wahyuningsih 

 

Tulip-Tulip bermekaran di kemarau panjang 

Menghentikan mekarnya bunga tidurku 

Aku lelap, aku lelah 

Aku jengah melawan kesabaran 

Betapa harga dirimu? 

Aku mulai malu dengan kata itu 

Aku menyusun kembali puzzle yang mulai terlupakan 

Ternyata banyak warna yang telah aku tinggalkan 

Tak berguna! 

Tulip-tulip yang bermekaran di kemarau panjang 

Membantuku menyusun kembali puzzle-puzzle yang kini 

telah tak berwarna 

Meninggalkan kemegahan Netherland 

Meninggalkan keriuhan rimba kompeni yang kejam 

Membangun kembali tulang belulang yang telah lemah 

oleh racun idealis tak bertanggungjawab 

Mencerna putas teknologi yang semakin menjadi 

Tulip-tulip yang bermekaran di kemarau gersang 

Sudilah kiranya kau tinggalkan merahmu di puzzle-

puzzle tak berwarnaku ini. 
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SEKOLAHKU 

Karya: Yesinta 

Embun pagi telah datang  

Menyambut kembali semangat baru 

Dalam deraian syukur dalam kalbu 

Menatap masa depan di rumah keduaku 

Langkah kaki memasuki gerbangmu 

Setiap hari, tanpa kurasa jemu 

Menapaki masa depan 

Yang ku impikan 

Di sekolah ini, 

Aku temukan api yang semangat membara 

Teman-teman yang rela bersaing 

Merebutkan masa depan 

Di sekolah ini, aku memulai mencari hal baru 

Dalam sebuah titik temu 

Mempelajari sebuah buku 

Yang terkadang sulit untuk dimengerti 

Mencapai nilai sempurna 

Bukanlah hal yang mudah 

Dengan menuntut ilmu dihiasi kebahagiaan 

Seiringnya mengalirkan inspirasi  

Ke dalam hati tanpa henti 
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PERJALANAN 

Karya: Aurina Dela Nurista 

 

Siang dan Malam 

Bak gelombang jiwa di udara 

Seperti cahaya di pagi hari 

Seperti laut bulan mengarungi 

Kekurangan matahari peri 

Meskipun matahari menyinari bumi 

Bola yang sama terlihat di ufuk senja  

Burung terbang setinggi awan  

Bintang - bintang  sama yang menghiasi malam 

Matahari sebagai penanda hari  

Kehidupan baru tuk kita jalani 
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GURUKU 

Karya: Irvan Diona Imron 

 

Dalam lirih keluh di bibirku 

Aku benar tak maksud membencimu, wahai guruku 

Ego kami masih bangkitkan ragu 

Di relung terdalam, aku juga pernah sadar 

Kelabunya di mataku, kau tetaplah pengajar 

Mengalirkan bakti tanpa ingkar 

Demi negeri agar tidak buyar 

 

Guruku 

Maksudku sampaikan rasa bukanlah untuk ungkap luka 

Engkau adalah pelita terang, saat kau mampu berkelana 

Merangkul seluruh siswa tanpa pilah cinta 

Bercengkerama bak sohib dan tetap beretika. 

 

Terima kasih kuucapkan 

Untuk seluruh pembangun insan cendekiawan 

Si petutur ilmu dari guratan awan 

Penuh kasih nan tulus selalu kau berikan 
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Guruku 

Kau adalah jingga, sosok inspiratif dalam senja 

Kau selayaknya surya, penerang untuk generasi bangsa 

Dan kau ibarat gerimis kiranya 

Yang nanti menangis melihat kami sukses dengan 

bangga. 
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RINGKIHNYA FANA DIRGANTARA 

Karya:  Maya Citta Suci Wulandari 

 

Suasana dingin menyelimuti realita 

Merajut  hidup di atas peliknya buana 

Jengah untuk memandang fenomenanya 

Menjamu maupun merampas hingga jera 

Usai terpuruk merangkul tanpa nurani manusia  

Sadisnya apatis yang berubah menjadi iba 

Mungkin matamu buta terpalang hasrat dunia   

Batin seakan meronta berkelana dengan harta 

Yang penuh hingar-bingar tiada tanda  makna 

Kesadaran terancam pada titik  kehancuran  

Aturan keras sebatas bayangan formalitas  

Hanya senyuman penentu samarnya dusta 

Tersayat tak setitik pun mendapat bahagia 

Rumit pilu melawan arusnya sandiwara  

Mengais kebebasan tanpa dengan aksara 

Sebagai bukti ilusi menjajaki penistaan  

Seakan patah berjuang memupuskan harapan 

 

 

 



 

72 
 

BULANKU BERSEMBUNYI 

Karya : Mualadatun Nuru Nurul Azizah 

 

Nyenyat tak kunjung reda 

Ku terus menyelami akal 

Mengingat masa tawa bersama 

Kalbu berteriak bertemu jua 

Khayalan tiada nyata 

Memori kenangan terus berputar 

Rindu bulanku dulu kala 

Namun, hanya angin yang menerpa 

Dimana bulanku yang terang? 

Kenapa tak datang menyapa? 

Disini malam terus mengharapkan 

Abaian membuat terkoyaknya jiwa 

Mengapa singgahmu sementara? 

Malam tetap butuh cahaya 

Hadirmu membuat sukma tenang 

Pergimu menyisakan duka mendalam 

Ku harap kau baik saja 

Terimakasih hadir mewarnai jiwa 

Sembunyilah jika itu buatmu bahagia 

 



 

73 
 

PENJAJAH TAK KASAT MATA 

Karya: Putri Gayuh 

 

17 Agustus 2020 

75 tahun sudah Indonesia merdeka 

75 sudah kita diproklamirkan kemerdekaan  

Jepang, Belanda, telah kita lawan. 

 

75 tahun Indonesia merdeka,  

Dengan lawan yang berbeda,  

Bukan lagi Jepang ataupun Belanda.  

Melainkan lawan takkasat mata, yang perlahan merampas 

ribuan nyawa tak berdaya 

 

Lihatlah mereka 

Rakyak indonesia,dengan tubuh yang rentan dan jiwa tak 

berdaya 

Dengan jeritan kecil,  

Sakit 

Sakit 

Sakit yang kian menggerogoti tubuhnya. 
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Kemerdekaan ditengah keadaan yang mengenaskan 

 membuat para pejuang menangis, 

Menangis karena negerinya yang indah dan elok ini 

kembali di jajah. 

 

Bangkitlah rakyat indonesia, bangkitlah dengan semangat 

untuk merdeka,  

Melawan rasa sakit,menumpas lawan takkasat mata. 

Indonesia bisa, 

Indonesia merdeka. 
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MERDEKA 

Karya: Regina Ayu Azzahra 

 

Berapa banyak darah dan air mata yang tercurah 

Berapa banyak jiwa yang menjerit ingin menyerah 

Berapa banyak nyawa yang berkorban untuk mengusir 

penjajah 

Kini semua itu terbayar sudah 

Negriku kini telah bebas 

Rakyatku kini bisa bernafas 

Tak ada lagi derita nestapa 

Yang tersisa hanya suka cita 

Berkat para pahlawan dan jasanya 

Indonesiaku merdeka 
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CANDI PENATARAN 

Karya: Siska Sri Anjelianingrum 

 

Kau yang berdiam  

Tak bergerak dikerumuni orang 

Kau yang menjulang 

Dijadikan obyek yang tak kenal lelah 

Kau yang sepi diwaktu malam 

Berabad abad dingin tanpa perhatian  

Dan kini 

Tertuju olehmu 

Kau, 

Ya kau yang dahulu perkasa  

Menjadi simbol kejayaan  

Kejayaan yang hakiki 

Bagi nusantara  

Dan.. 

Dan lihat aku ini 

Sang selimut sepi tanpa kekasih 

Sang mudah senyum tanpa dari hati 
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BUMIKU MENANGIS 

Karya: Aprilia Eka Nur Safera 

 

Bumi yang telah menua 

Pohon tertumpas paksa  

Percikan getah air mata 

Terabaikan sang penguasa 

 

Seketika kulit gersang karena kemarau panjang 

Tumbuhlah keriput di wajah lusuhnya 

Terkadang ia bisa menjadi garang 

Menuntut keadilan kepada semesta 

 

Tapi kenapa semua ini berbeda 

Kala bumi menangis sukar mereda 

Bumiku tak lagi bersahabat  

Semua terasa mencekik hebat 

 

Seketika kegetiran alam menyentak kasadaran namun apa 

mau dikata 

Malapetaka telah bertamu tanpa diundang  

Musibah bertandang dengan rasa hambar di luar nalar 

Hanya penyesalan yang entah masih berguna atau tidak 
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PAHLAWAN 

Karya: Nadia Trisnawati Anjelinasari 

 

Masih lekas dalam ingatan 

Tetesan darah 

Menjadi saksi bisu perjuangan 

Yang menyayat hati 

 

Masih basah dalam kenangan 

Tetesan keringat 

Menjadi saksi bisu kerja keras 

Untuk negara 

 

Masih jelas dimata 

Tetesan airmata 

Menjadi saksi bisu pengorbanan 

Tanpa ada menyerah 

 

Teringat semangat mereka 

Yang tak pernah surut 

Tak pernah ingin kalah 

Apalagi mengalah 
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Setiap detik berjalan 

Disitulah mereka melawan 

Dengan senjata sederhana 

Yang bisa melukai mereka 

 

Tangisan dan jeritan 

Membuat jiwa mereka berkobar 

Berjalam tanpa pernah mundur 

Untuk melindungi kami 

 

Keluarga mereka lupakan 

Demi tersenyumnya ibu pertiwi 

Tanpa memikirkan diri sendiri 

Apapun akan dilakukan 

 

Sakit tak pernah dirasa 

Demi mempertahankan bangsa 

Lelah tak pernah terucap 

Meski jiwa sedang tersakiti 

 

Waktu menjadi saksi 

Betapa kejamnya dunia 

Menghancurkan tawa pada masanya 
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Tapi mereka datang dengan harapan 

Mereka adalah pahlawan kita 

Yang membuat negara merdeka 

Menghadirkan kebahagiaan 

Dan mengusir segala bentuk jajahan 

 

Namun, 

Kini yang kita lalukan hanya berdoa 

Untuk segala bentuk usaha mereka 

Dan meneruskan perjuangannya 

 

Terimakasih pahlawan 

Tanpamu negara tak bisa seperti ini 

Walau ragamu pergi 

Biarkan jiwamu tertanam pada kami 
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TENTANG KAMU 

Karya: Fabella Christinia Tamara 

 

Masihku ingat dengan sangat jelas  

Betapapun geme rlap sinaran lampu kota 

Disinilah tempat  terryaman yang kami punya  

Dimana pertama terhitung usia 

Kamu….. 

Kota kecil yang kami banggakan  

Betapa engkau  sangat kami kagumi 

Bersamamu kami merasa aman 

 

Semesta mencipta 

Kami merasa sangat bahagia 

Tlah dilahirkan sebagai saksi mata 

Atas  keelokan  yang  kamu  punya 

 

Aku  berjanji 

Aku  akan selalu  mengabdi  padamu 

Tak akan  kulupa  semua  tentangmu  

Kuukir semua kenangan  

Bersamamu aku  mengerti  

Apa yang  kini  kuperjuangkan 
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Itu adalah  kamu 

Semangatku ingin  membesarkan namamu 

Ingin  kupastikan  semua orang akan  mengagumimu 

Akanku  kobarkan  semangat  dalam  dada 

Akanku  tanamkan   jiwa berani dalam diri 

 

Rasanya ….. 

Inginku  katakana pada dunia 

Bahwa kami sangat bangga memilikimu 

Aku  membuka mataku  bersamamu  

Dan  aku….  

Akan  menutup  mataku bersamamu jua 
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INILAH KOTA KU 

Karya: Intan Puspitadewi 

 

Blitar kota patria  

Kotaku yang Indah berlukis sejarah 

Menjadi bapak akan hal keanekaragaman budaya 

 

Inilah aku... 

Kota yang penuh kenyamanan 

Kota sejuta topik kerinduan akan cerita perjuangan 

Kota kesegaran alam berlapis kasih sayang tentang alam 

 

Inilah aku... 

Sebuah tempat kecil di bumi Indonesia 

Yang hadir untuk perdamaian 

Tak ada polusi, tak ada pencemaran , dan tak ada 

pemberontakan 
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KEKAYAAN BUDAYA BLITAR 

Karya: Nayu Venda Gracia 

 

Kota kecil penuh pesona 

Menebar kebudayaan kota blitar 

Pusaka nenek moyang kita 

Memukai mata dunia 

Indah ragam budaya blitar 

Gemulai tarian budayanya 

Tangkasnya pencak silat 

Lugunya wayang golek 

Uniknya ukiran batik 

Merdunya suara gamelan 

Itulah Blitar 

Aku bangga….. 
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INDONESIA NEGERI TERCINTA 

Karya: Putri Nurshaidatul Nissa 

 

Negeriku Indonesia 

Tanah Kelahiran yang kucinta 

Tempatku dibesarakan 

Berkumpul bersama handai taulan 

 

Negeriku Indonesia 

Sangat indah dan permai 

Terkenal sampai penjuru dunia 

Negeri yang cinta damai 

 

Beraneka ragam bahasa daerah 

Beraneka ragam suku dan agama 

Tidak membuat kami terpecah 

Itulah Bhinneka Tunggal Ika 
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RUANG HATI 

Karya: Faaiqotul Himmah 

 

Kini … waktu t’lah terucap 

Kau gerakkan langkahmu 

Tuk menerobos ruang hati ini 

Semakin dalam langkahmu 

Semakin terasa gelombang cinta ini 

Hingga lautan hati bergetar 

Sedetik waktu … 

Kau menghujaniku dengan panah asmaramu 

Menghiasiku dengan derasnya ombak kasih 

Membekaliku dengan penuh keyakinan 

Memegang ucap dengan janji setia 

Kau … t’lah menjawab harapan dalam mimpi Palsuku … 
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ABU-ABU 

Karya: Viorela Selvia M 

 

Batu pondasi akan kutanamkan atas ijinmu 

Sebidang tanah lapang hijau mendamaikan 

Kepadamu aku mengibakan 

Sebuah harapan aku menawarkan 

Sebidang tanah kau teristimewa 

Tak bisa ku bawakan sebuah istana 

Aku kerasnya batu, kasihmu akan mengubah aku menjadi 

menara 

Menjulang tinggi kokoh dalam dekapan sebidang tanah 

lapang 

Lalu tak perlu lagi kau beraduh gaduh 

Hitamku dan putihmu biarlah menjadi abu-abu 

Sama rata menjadi sama rasa 
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KOTAKU 

Karya: Novita Ayu Ramadhani 

 

Sang fajar perlahan menepakkan sayapnya  

Menampakkan keindahan yang ada 

Kicauan kicauan burung mulai terdengar  

Menambah keindahan yang besar 

 

Hempasan angin mulai kurasa 

Sibuk berbisik ditelinga 

Berebut untuk bercerita 

Menceritakan keindahan yang ada  

 

Kulihat disini hamparan sawah  

Menampakkan hijaunya padi 

Yang perlahan diajak menari  

Bersama angin dan tanah 

 

Aku mulai melangkah kaki 

Perlahan mulai mencari 

Dan menikmati  

Keindahan ini 
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Blitar.... 

Terdapat tempat tempat nan indah 

Bersejarah 

Membuat kita terpanah 

 

Blitar.... 

Kota kecil penuh akan pesona  

Dipenuhi tempat tempat nan memikat mata 

Tempat yang banyak cerita 

 

Blitar.... 

Tempat indah  

Bersejarah 

Membuat kita terpanah 

 

Kota yang dipenuhi keberagaman 

Orang orang yang berbeda, 

Kepercayaan  

Dan sikap yang berbeda 

 

Perlahan aku lihat banyak manusia berbicara  

Suara suara terdengar  

Membicarakan keberagaman yang ada  
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Ha..... 

Aku bangga bisa lahir dikota ini 

Kota yang penuh akan cerita  

Sejarah dan alam yang indah 

Tenang...... 
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MEMORI SEJARAH 

Karya: Tony 

 

Indonesia penuh memori 

penuh tawa dan aksi  

Mulai saling ingkar janji  

hingga banyak korban mati 

Angin panas terus berhembus 

para raja saling berebut 

tak ada habisnya 

 

Indonesia penuh sejarah 

banyak sekali keluh kesah 

Ditindas bukan alasan menyerah 

tidak hanya diam dan pasrah  

namun berani untuk berontak 

hingga proklamasi berhasil dikumandangkan 

dan indonesia mencapai kemerdekaan 

 

 

 

 

 



 

92 
 

BU GURU, MAAF 

Karya: M. Zacky Putra Bagaskara 

 

Sengaja aku tidak masuk 

Menahan lara kau sayat kejam 

Jika harga diriku sebatas angka-angka 

Nominal tinggi kau tak mampu membeli 

Lupakan saja dan Jangan anggap aku ada 

Sebuah isyarat damai akan aku terima 

Mata dibalik dua mata 

Kenapa harus memandang aku 

Jika baris terakhir menjadi penutup 

Usaikan saja kelasku hari itu 

Aku tidak ingin lag idatang Aku senang tidak akan 

kembali 

Taman bermain tak seindah mimpi-mimpi 

Bidadari menjadi bertaring dengan kuku panjang 

Kasih?  

Kupikir itu berlebihan 

Kubenci banyak mata mengawasi 

 

 

 



 

93 
 

ALAM INI INDAH 

Karya: Mahardika 

 

Bagai gelombang di angan 

Seperti silau matahari menyapa di pengawalan hari 

Laksana rembulan yang menyelimuti bentangan laut 

Bak bunga yang kehilangan senyum mentari 

 

Walau matahari tersenyum pada bumi 

Bagai bola menyongsong senja 

 

Andai aku bisa melayang di udara 

Aku ingin menjadi sinarnya yang memelitakan malam 

Dan sinarnya yang menemani siang 

 

Ketika mataku terbuka 

Matahari pun tersenyum mengintip jendela 

Bunga-bunga menari menggodaku 

Hingga kubuka tabir 

Dan menghirup angin yang lembut 
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SENJA DI TEPI KOTA 

Karya: Mita Maharani Putri 

 

Ingin ku diam sejenak 

Menatap langit senja 

Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

Merasa hiruk pikuk kota 

Tempat lahir yang aman bahagia 

Sebuah keindahan  

Yang penuh sejarah 

Lalu lalang orang mencari 

Kesibukan 

Menyimak baik setiap detiknya 

Deburan ombak yang mengalun 

Pendamping ramainya kota 

Rindunya pepohonan hijau 

Bagai warna tak bertanda 

Wahai kotaku  

Semoga tetap indah kota ini 

Seperti senja yang mewarnai langit  

Awan yang menjadi saksi 

Dan mentari yang menyinari 

 



 

95 
 

TANAH TUMPAH DARAHKU 

Karya: Oktavia Ayu 

 

Aku tak ingin melihat bangsaku 

Kalah tersungungkur oleh waktu 

Aktu tak ingin melihat bangsaku 

Jatuh tenggelam ke dalam kehancuran 

Dengan tekad setinggi langit 

Untuk tanah ini aku rela berkorban 

Disaat percaya diriku menyusut 

Disaat itulah semangatku semakin berkobar 

Selama mentari masih menyinari dunia 

Aku takkan berhenti sedetik pun 

Menyelamatkan melindungi dan mempertahankan 

Walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeriku 

Bersatulah wahai penerus bangsa 

Bulatkan tekadmu dan tegarlah bagai batu karang 

Keraskan segala usahamu serta keraskan pula suaramu 

Karena setiap usaha yang keras takkan mengkhianati 

Harapanku akan selalu mengiringi 

Untuk tanah negeri ini setiap hari 

Aku tidak ingin lagi 

Melihat ibu pertiwi tersiksa hati 
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GUNUNG KELUD 

Karya: Aditya Felix D 

 

Hari telah berganti 

Matahari mulai meninggi 

Angin berhembus menyejukkan hati 

Burung berkicau silih berganti 

 

Pagi ini aku menunggu 

Kabut pergi menjauh darimu 

Sinar emas telah terpancarkan 

Engkau tampak begitu mengagumkan 

 

Menjulang tinggi menyentuh awan 

Kokoh berdiri dikelilingi bebatuan 

Tidak ada yang menandingi 

Sebagai paku untuk bumi 

Kelud, kau sungguh menawan hati 
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TANAH BLITAR 

Karya: Titania 

 

Kaki ini telah menginjakmu 

Untuk terus melangkah dan menyusuri 

Segala rintangan dan harapan yang besar 

Dimana tubuh ini terlahir 

 

Menyisakan segala kenangan  

Entah itu kenangan suka maupun kenangan duka 

Bangga sekali rasanya 

Menjadi bagian dari kota ini 

 

Tanah Blitar yang indah 

Kota dengan sejuta kisah 

Tetaplah menjadi kota kenangan 

Untuk semua orang 
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MERDEKA 

Karya: Ayu Tegar Intansari 

 

Kemerdekaan ini adalah usaha 

Hadiah dari pejuang yang gugur mendahului kita 

Kemerdekaan ini adalah jerih payah 

Hadiah dari pejuang yang berusaha tanpa kenal lelah 

Banyak darah yang tertumpah 

Banyak air mata tumpah ruah 

Banyak nyawa yang berserakan di tanah 

Sebuah harga yang harus dibayar  

Demi sebuah kemerdekaan bangsa 

Demi terwujudnya satu kata 

Merdeka 

Meregang nyawa di medan pertempuran 

Tertembus timah panas tak kau pedulikan 

Demi merebut kembali bumi pertiwi 

Dari penjajah yang tak tahu diri 

Terimakasih telah berjuang hingga titik darah 

penghabisan 

Terimakasih atas hadiah yang lebih berharga dari intan 

Jasamu akan selalu kami kenang  

Didalam lubuk hati yang paling dalam 



 

99 
 

SETAJAM SENJATA RUNCING 

Karya: Dibyananda Nuritami 

 

Di ujung senjata runcing 

Setajam pedang siap menyayat 

Pertaruhan nyawa menentang 

Mengoyah jiwa musuh hingga gentar 

  

Pahlawan berjuang hingga raib 

Meraih kemenangan untuk kebebasan 

Rasa gentar dan takut terlenyapkan 

Usaha sampai tumpah darah tiada usai 

  

Kemerdekaan telah membebaskan bekapan 

Kini dapat bernapas tanpa sesak 

Jasa pahlawan menjadi saksi 

Siap siaga hingga merdeka 
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KEMERDEKAAN INDONESIA 

Karya: Greashica 

 

Bunyi genderang membakar semangat 

Darah dalam dada pun bergejolak 

Jiwa dan raga berirama 

Seakan ajal mendekat 

Tongkat kayu ku tancapkan 

Di tanah ini ku pijakan 

Kaki berdarah kemerdekaan 

Demi generasi masa depan 

Semangat tetap berkobar 

Di negriku ku kibarkan 

Bendera merdeka pun berkibar 

Di negri penuh harapan 

Puji syukur ku panjatkan 

Merah putih telah berkibar 

Garuda di dada 

Indonesia merdeka 
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MIMPI 

Karya: Mariana Tristanti 

Dikala awan yang biru hadir menemani 

Kumulai melangkah menyusuri cerahnya hari 

Kuberjalan berteman bayangan diri 

Tertatih-tatih kaki ini melangkah menggapai mimpi 

 

Sejuta langkah kutempuh untuk meraih semua ini 

Namun ini semua hanya renungan yang tak ada arti 

Tapi semua tergantung pada keyakinan dalam diri 

Tuk menggapai sebuah cita-cita berupa mimpi 

 

Cita-cita yang tinggi bahkan menembus mimpi 

Aku pernah terjatuh bahkan berulang kali 

Namun aku tetap bangkit untuk sebuah mimpi 

Berjuang dalam hidup dengan pemikiran hati dan logika 

diri 

Sebenarnya kutahu bahwa mimpi bukan hanya permata 

diri 

Tapi mimpi mewujudkan angan dan cita-cita didalam diri 

Yang esok akan membuat seperti rajawali 

Yang akan terbang dengan sayap kesuksesan menggapai 

mimpi 
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BLITAR BUMI PATRIA 

Karya: Nadifa Duwi Zalfani 

 

Blitar… 

Kota kecil yang membuat hatiku bergetar 

Dengan berbagai keindahan alam yang berjajar 

Buminya yang tumbuh subur 

Dan rakyatnya yang adil makmur 

 

Terasa tenteram saat memandang 

Begitu indah nan menawan 

Berdiri kokoh Candi Penataran 

Sejak zaman kerajaan 

Namun keelokannya tetap bersinar bak rembulan 

 

Terasa haru bila mengingatnya kembali 

Sosok yang begitu berarti 

Prajurit PETA yang gigh berani 

Beliau adalah Komadan Supriyadi 

Yang rela berkorban demi negeri ini 

 

Blitarku Kota Patria 

Yang kaya akan wisatanya 
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Rakyatnya yang sopan dan ramah 

Kekayaannya yang melimpah 

Dan alamnya yang nyaman nan indah 

Membuat insan pribumi 

Enggan untuk meninggalkan kota ini 

 

Blitarku memang tak seluas Surabaya 

Blitarku juga tak seramai Yogyakarta 

Namun inilah Blitarku 

Kota kelahiranku 

Dan aku tetap bangga padanya 

Bangga dengan segala ciri khasnya 

Keindahannya dan keramahannya 
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JENDRAL SUDIRMAN 

Karya: Oczareta Lavina 

 

Sebuah nama beribu cerita 

Putra bangsa yang bernyali baja  

Manusia yang rela mengerahkan seluruh tenaga 

Rela kehilangan harta ddan keluarga 

Demi bangsa Indonesia tercinta 

 

Ooh Jendral Sudirman  

Walau kau lahir dari sepasang petani  

Tetapi semangatmu berkobar layaknya api  

Membela negeri ini 

Melawan penjajah yang tak punya hati 

Perjuanganmu akan kuingat sampai mati 
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PENANTIAN YANG BELUM BERAKHIR 

Karya: Vaulla Ine Febriyanti 

 

Aku masih terbelenggu dalam sebuah penantian 

Hingga terkadang aku lelah  

Aku sadar setiap detik semakin bertambah umurku 

Dan kini orang tuaku tak semuda dulu 

Setiap minggu semakin banyak surat undangan 

menghampiriku 

Setiap saat selalu ada perbincangan tentang rencana 

pernikahan  

 

Terkadang aku malu 

Kala teman sebayaku membawa peri-peri kecil mereka 

disetiap acara 

Sedang aku selalu saja sendiri 

Bukannya aku tak mencari 

Tapi ada yang mengumbar janji, namun ia pergi 

Ada pula yang membangun harapan, namun ia runtuhkan 

Tapi aku tetap tersenyum ditengah kelukaan  

 

Karena aku yakin  

Tuhan ku adalah Yang Maha Baik  
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Yang mengerti dan mengatur segala yang terbaik untuk 

hamba Nya  

Aku percaya 

Suatu waktu diwaktu tertentu  

Dia akan hadirkan seseorang sebagai jawaban semua 

pintaku 

Seseorang yang telah Dia pilihkan di Arash untuk 

membimbing tanganku menuju titian Mu 

Seorang yang akan menjadi kekasihku 

Jodoh yang dirahmati oleh Mu 

 

Semoga orang itu adalah kamu 

Kamu yang menerima semua masa laluku dan 

kekuranganku 

Kamu yang sudi berjalan denganku dalam ketaatan  
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2020 

Karya: Vika Zulefni Arilia 

 

Tahun yang berharap banyak tawa  

Terganti dengan duka yang dirasa dunia 

Bumi menangis beserta isinya 

Wabah tak kasat mata merasuk kejiwa 

 

Satu persatu telah gugur 

Tak saling tatap muka pun dilakukan 

Namun wabah ini semakin menjadi 

Seperti angina memusnahkan para penghuni  
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SENJA YANG LUSUH 

Karya: Rahma Aulia 

 

Senja datang sangat lusuh 

Tak ada harap atau riuh 

 

Lalu, kabut merayap  

Kaki yang tadinya lelap 

Mulai mengambil derap tegap 

 

Aku disana, 

Dijalan sepi tak bersuara  

Mulutku berteriak memanggil mereka 

Tapi tak ada balasan sapa  

 

Lantas, aku berjalan 

Lalu bertambah kecepatan  

 

Lantas, aku berlari  

Membawa puing harap yang tinggi 

 

Aku,  

Disini 
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Keluar dari senja lusuh tadi  

Juga melawan kabut bergerigi 

 

Aku,  

Disini 

Dengan perasaan tak terkira 

Peluh air mata tak sia-sia 
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TAKUT 

Karya: RISCA AZI SAPUTRI 

 

Aku bukan tak mau bicara 

Tapi aku tak sanggup bicara 

Aku terlalu takut untuk bicara 

Aku takut menyakitinya 

Aku takut dia menangis karenaku 

Aku pun dia menangis karenaku  

Aku bukan tak bisa bicara  

Tapi aku tak mampu bersuara 

Aku khawatir hatiku terluka 

Aku takut ia tahu apa yang aku rasakan 

Aku bukan tak mau jujur 

Tapi aku terlalu malu untuk jujur 

Aku galau pada hatiku yang rapuh 

Aku bukan takut akan cinta 

Tapi aku takut cinta ini menyakitiku 

Aku takut cinta ini melukaiku 

Aku takut kau tahu 

Kalau aku tak bisa berhenti mencintaimu 
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KAWAN YANG AKAN PERGI 

Karya: Ardita Pramesthi Cahyani 

 

Waktu akan terus berjalan 

Detik demi detik akan terus bergulir 

Tak terasa waktu semakin dekat 

Kini tibalah saatnya 

Waktu dimana kita berada 

Di akhir masa bersama-sama 

Kawan, 

Bagai tersambar petir rasanya hatiku 

Saat kau katakan semua itu 

Rasanya baru saja kemarin 

Kau bilang jika akan pergi ke tempat baru 

Untuk meraih impianmu 

Teringat seketika dalam benakku 

Waktu-waktu yang kulalui bersamamu 

Segala canda dan duka kita lewati bersama 

Kukira, semuanya akan tetap sama 
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Terasa berat rasanya hatiku kawan 

Kau adalah sahabatku tersayang 

Melepaskan kepergianmu 

Namun, semua ini demi masa depanmu 

Kawan, 

Terima kasih untuk segalanya 

Atas semua waktu yang kau luangkan 

Atas semua tawa yang kau hadirkan 

Ingatlah kawan, 

Meski jarak dan waktu memisahkan kita 

Namun, hati kita akan tetap bersama 

Itulah yang namanya sahabat sejati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

KAMPUNG COKLAT 

Karya: Septian Tyas 

 

Blitar, 

Kota sejuta wisata 

Tak kunjung usai wisatawan 

Tersimpan rapat di sebuah daerah 

Yang selalu ramai di setiap harinya 

 

Siapa lagi yang tak kenal 

Kampong coklat… 

Salah satu pusaran wisata di Blitar 

Yang  memamerkan anekaolahan coklat  

 

Dan… 

Saat itulah itulah banyak orang  

Yang ingin belajar menolah coklat  

Atau sekadar merefreshing diri  

Pernak Pernik oleh oleh khas Blitar  

Ditambah lagi dengan aneka jajanan  

Ya, kurindukan keramaian di kampong coklat 
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WABAH DERITA 

Karya : Silvia Desy Andriani 

 

Mengapa 

Engkau lenyapkan ribuan nyawa 

Mengapa 

Datangmu membawa derita 

Engkau menghapus setiap tawa  

 

Lihat 

Wajah mereka penuh duka 

Tak bisakah kau lihat 

Derai-derai air mata berjatuhan  

Tak bisakah kau lihat 

Tawa mereka lenyap 

 

Lihatlah wajah muram itu 

Gundah menyambung asa 

Mereka tak tau 

Bagaimana bisa bertahan hidup 

Pundi-pundi rupiahnya telah lenyap 
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Cukup 

Hentikan tangis ini 

Sudahi semua ini 

Kembalikan tawa kami 

Oh bumi 

Segeralah pulih kembali 
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AYAH 

Karya: Tiara Wenda Kalista 

 

Ayah… 

Kau memang  bukan orang yang  

melahirkanku 

Tapi aku tak mungkin lahir tanpa 

kesabaranmu 

Kau yang merawatku sejak bayi merah 

Kau yang menjagaku tanpa lelah 

Tapi aku tak pernah melihatmu marah 

Maupun mendengarmu berkeluh kesah 

 

Ayah… 

mungkin kita sering berdebat 

mungkin aku denganmu tak terlihat dekat  

Tapi bagiku, kau tetap Ayah terhebat 

Kaulah yang membuatku tetap kuat 

Kau panutanku sampai akhir hayat 
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KEMALASAN 

Karya: Yenie Misda 

 

Hai, malas yang mengukungku 

Berani sekali kau menyentuhku 

Aku ingin menghancurkanmu 

Karena kau menelan massaku 

Hai, malas yang tak pernah absen 

Mengapa kau tak mbolos saja 

Kau selalu menjadikanku tawanan 

Kau tak mau melepasku 

Hai, malas yang selalu lekat menyelingkupiku 

Pada setiap sisi ruang dan waktu 

Dan bodohnya…. 

Aku tak mampu melawan keangkuhanmu 

Hai, malas yang selalu menyapa 

Mengapa kau begitu menarik 

Kau tak membuatku berpaling 

Kau selalu membuatku menurutimu 

Hai, malas yang selalu menghadang 

Kenapa kau selalu menggelayutiku 

Aku berusaha melawanmuTapi apa… 

Walau kuupayakan 
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Tak bertegur sapa denganmu 

Kau terus saja menggapai-gapaiku 

Kau terus saja menarikku 

Setiap langkah yang terarah melawanmu 

Magnet kemalasan pasang kuda-kuda menjeratku 

Setiapku coba berlari 

Kau dengan sigap menangkap kembali 

Kurasa kantuk berkeringat dan pegal 

Menyeretku kepembaringan 

Menelanku dalam mimpi kesiangan 

Aku kalah lagi…. 

Menurutimu, 

Terlena dalam nikmat 

Hingga lupa asa takkan nyata 

Jika kau tetap menang 

Oh…. 

Kemalasan enyahlah 

Aku tak hendak kehabisan 

Waktu berhargaku 
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SEJARAH BLITAR 

Oleh: Jauharotin Nafisah 

 

Saat ia ada di bumi... 

Dilahirkannya sebuah negri dengan gelombang halilintar, 

yang menyala 

Rintangan dan halangan bersatu 

Senantiasa tidak membubuhkannya akan niat ini 

Walaupun kabut mendung menerjang benteng demi 

benteng 

Tetapi, ia mengembalikan arah topan demi impiannya 

 

Dan... 

Saat itulah negrinya menjadi hijau untaian permata 

Kini, ia pun sudah tiada serta tenang bersamaNya 

Ya, kurindukan semangat hidupnya kembali 

Ingatlah selalu doa ciptaku selalu menyertaimu 

Bersama gemuruh halilintar yang membangunkan 

semangat  
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CANDI PENATARAN 

Oleh: Siska Sri 

 

Kau yang berdiam  

Tak bergerak dikerumuni orang 

Kau yang menjulang 

Dijadikan obyek yang tak kenal lelah 

Kau yang sepi diwaktu malam 

Berabad abad dingin tanpa perhatian  

Dan kini 

Tertuju olehmu 

Kau, 

Ya kau yang dahulu perkasa  

Menjadi simbol kejayaan  

Kejayaan yang hakiki 

Bagi nusantara  

Dan.. 

Dan lihat aku ini 

Sang selimut sepi tanpa kekasih 

Sang mudah senyum tanpa dari hati 
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BUMI BUNG KARNO 

Oleh: Anjung 

 

Kau indah tempatku menginjak 

Sebagai tempat kelahiranku 

Tiada kata ragu  

Tiada kata bohong 

Untuk melihat keindahan tanahku ini 

Blitar 

Itulah namamu  

Dengan sosok pemimpin yang kau lahirkan  

Kau guncangkan dunia  

Blitar 

Ku bangga pada tanahku ini 

Membuatku tak bisa berpaling  
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TIDAK ADA KEMATIAN YANG LEBIH NIKMAT 

SELAIN MENGASIHI NEGERI INI 

Karya: Alifia Rahma  

 

 Tiada lain, 

Di bumi inilah 

Segenggam sawah ladang menjadi gegunungan perak. 

tanah ini memberikan nafas 

di sejengkal tanah ini udara  kau hirup 

 

Usahlah kau hembuskan kembali 

dengan racun  berbisa 

membunuh puncak bertunas 

di tanah ini, 

Tida kematian yang lebih nikmat 

Selain mengasihi negeri ini.           
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 HARI INI 

Karya: Lidya Pristiana Ike Maharani 

 

Berdirilah kita hari ini di depan kaca 

Busana hingga wajah yang elok di pandang 

Diri ini begitu menajubkan 

Dengan asa yang tak pernah padam 

 

Berdirilah kita hari ini diatas bumi yang legam 

Jernihnya aliran air 

Bersihnya hembusan angin 

Adalah hadiah yang tak terhingga 

 

Maka seharusnya bersyukurlah kita 

Keringat jasa jasa pahlawan terbayar tuntas 

Lanjutkan perjuangannya 

Dengan menjaga keutuhan bangsa 
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DUKAMU 

Karya: Liana Sari XII IPS3 

 

Kau 

Perjalanan kau lebih lama denganku 

Tinta yang yang tergorespun banyak 

Termasuk sebuah suka maupun duka 

Peristiwa yang lalu  

Seolah memukul talak 

Memberikan sesuatu 

Pengajaran yang berarti 

Membuat semua  mengerti  

 

Mawar itu indah  

Namun memiliki duri 

Begitupun dengan kau 

Duri itu menebas sesuatu 

Segala kebaikan maupun keburukan 

Kau telah berhati hati 

Namun Sangat disayangkan hal itu menimpamu 

 

Kucup bunga yang indah pun mekar 

Memberikan keindahan 
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Dan sebuah keburukan 

Kita tak menyadarinya namun itu ada 

Suatu saat kelopak itu gugur 

Semua telah berakhir  
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DUA  JULI 

Karya: Aisyafa Risma K. 

 

Selalu ada yang tertinggal di masa lalu 

Tentang suka dan duka 

Derita dan cerita 

Diatas tanah, dibawah awan putih 

 

Sepi harus dipikul diri 

Pada senja yang menangis 

Kuberbisik 

Sssttt.... rinduku masih bersisa 

 

Untuk seseorang yang disana 

Yang tak bisa kugapai 

Mungkin rasa ini terlalu muda 

Untuk bisa kupahami sendiri 

Jangan pergi 

Tunggu,aku sedang berlari.... 
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BUNDA 

Karya: Ananta Batara Devi 

 

Engkau selalu ada untukku… 

Menemaniku dalam suka dan duka.. 

Menemani hari-hari ceriaku…Bunda…… 

Engkau selalu membimbingku... 

 

Mengajariku untuk berakhlak mulia.. 

dalam keseharianku….bunda …. 

Engkau bagai malaikat bagiku… 

Engkau juga sahabat bagiku… 

Ketulusan yang ada dalam dirimu…. 

 

Membuat aku bangga pada dirimu Bunda… 

Aku selalu menyayangimu 

Jasamu tak akan pernah bisa terbalas oleh ku… 

Namun aku akan berusaha menjadi anak kebanggaan 

mu….. 
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KOTAKU BLITAR 

Oleh Berliana L. P. 

Silauan mentari pagi 

Membangunkan pikiran dari mimpi 

Berpikir layaknya petani 

Mengharapkan tumbuh kembangnya padi 

Bak dalam imajinasi 

Liar menghadapi gundahan hati 

Namun, tetap tabah menjalani 

Bertekad pada diri sendiri 

Berjuang tanpa henti 

Angankan membangun negeri 

Walau.. 

Kadang banyak luka tergoreskan 

Tak banyak orang mengenang 

Tak banyak orang mengenal 

Tempat kecil nan asri 

Elok rupawan titisan pertiwi 

Terlupakan 

Terasingkan 
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Terganti oleh alibi 

Dimana luasnya hamparan tanah 
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  PETA 

Karya: Dwiki Dwi A. 

 

Suara angin berkelebat 

berkibaran merah putih itu 

Itulah suara kibar bendera 

Melawan angin menuju senja  

Ditajamkan asah bambu hijau itu 

Diiringi letupan senjata 

Diteriakkan : Merdeka 

Melawan kesewenangan Jepang 

Memberontak menjaga Blitar 

Itulah sang pemimpin PETA 

Pembela Tanah Air, Supriyadi 
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CORONA 

Karya : Ira Saputri 

 

Semua bermula mulai dari Wuhan  

Menyerang tanpa ampun 

Hingga hidup dan mati jadi taruhan  

 

Berawal dari puluhan  

Sampai satu persatu 

Nyawa Kau…. 

Lumpuhkan….                                                                                                                                                                      

 

Setiap hari kami hidup ketakutan  

Semua doa  selalu kami panjatakan 

Berharap semua cepat berlalu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

MENGENANG 

Karya: Sesi Laiawati 

 

Muak jadi budak 

Mereka maju dengan penuh keyakinan 

Ketika mereka bergegas  

Menentang benteng besi bersama 

 

Jam berbunyi detik demi detik 

Waktu kian berlalu bagai air mengalir 

Sekawan burung gagak membawa kabar  

Bahwa mereka telah pergi 

 

Bumi telah mencatat nama mereka 

Pada sebuah puisi yang ku karang ini 

Dan terkenang menjadi dongeng anak negeri 
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YANG TERSEMBUNYI ITU ADALAH RINDU 

Karya: Dita Ayu Primantari 

 

 Rindu . . . 

 Rindu ini membuatku bingung 

 Seperti rindu yang tak ku ketahui 

 Kepada siapa rindu ini tertuju 

 Kemana rindu ini mengalir 

 Rasanya ingin bertemu dengan rinduku ini 

 Namun, kemanakah rindu ini harus tertuju 

 kepada siapa rindu ini tersampaikan . . . 

 Dalam diam . . ., 

 Aku hanya bisa berdoa  

 Berdoa, sebagai penghantar rasa rindu ini 

 kuselipkan nama itu dalam doaku 

 Rindu . . . 

 Mengapa rasa ini mengalir terus kepadaku 

 ini menyakitkan 

 Menyakitkan, jika tak tersampaikan 

 Rindu . . . 

 Dalam diam ku berharap 

 Semoga kau merindukan juga 
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SAMPAI TITIK DARAH PENGHABISAN 

Karya: Eli Dwi N. 

 

Banyak cerita menulis sejarah  

Terpahat nyata dalam setiap ukiranmu 

Meski kota kecil tak dikenal setiap insan 

Namun peninggalanmu menjadi bukti 

perjuangan tiada henti 

Tak sedikit pahlawan gugur demi menggapai asa 

Tak sedikit dari kami menjadi korban kebiadabanmu 

Sungguh, semua terekam begitu jelas dalam pita batinku 

Aku hanyalah bagian kecil dari legendamu 

Penataran monumen Trisula dan makam Bung Karno 

Itu hanyalah sebagian bukti makna setiap tetesan darah 

Tak terhingga pengorbananmu hingga rubuan nyawa tak 

berdosa  

Menebus dedik-detik kemerdekaan 

Sungguh aku bangga akan keberanianmu  

Pahlawan kemerdekaan itu sebutanmu 

Tersematlah nama nan agung 

Penerus akan menjaga pengabdianmu 

Blitar kota patria menjadi saksi bisu pengorbananmu 
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BLITAR 

Karya  Endah Suci Setyoningrum 

 

Blitar 

bukan kota biasa,  

Kota nun indah, 

dengan beragam pesona. 

Lambang buah biji kapas dan butir padi, 

Sudah melegenda. 

Sebagai tanda bahwa semangat perjuangan, 

keberanian dan kejayaan. 

Kota ini menjadi saksi 

betapa tangguh negeri ini. 

Sekaligus menjadi bukti 

semangat yang tak henti. 

Kini, 

Blitar tak muda lagi. 

Lebih dari satu abad lamanya, 

namun tetap berjaya. 

Tetaplah jaya… 

Karena Blitar 

adalah kebanggaan kita, 

kebanggaan Indonesia, 

dulu, kini, dan seterusnya.  
  

 



 

136 
 

PUISI BUAT PAHLAWAN 

Karya: Faizal R. 

 

Demi sang negeri 

Kau korbankan jiwamu 

Demi sang bangsa 

Rela kau pertaruhkan nyawamu 

Maut yang menghadang di medan tempur 

kau bilang itu hanyalah hiburan 

 

Nampak jelas raut wajahmu 

Tak segelintirpun rasa takut 

Semangat membara di dalam jiwamu 

Taklukkan mereka penjajah negeri 

 

Harimu yang berwarna merah membara 

Pembunuhan, pembantaian yang dihiasi bunga api 

Mengalirkan sungai darah di hadapanmu 

Bahkan saat mata air darah itu 

Mengalir dari tubuhmu 

Namun tak dapat runtuhkan benteng semangat juangmu 
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BUNGSU 

Karya: Fajar Dwi Lestari 

 

Terlahir dengan penuh sayang dari segala arah 

Ada pelukan hangat dari sang ayah 

Ada kecupan manis dari sang ibu 

Ada kawalan aman dari sang kakak 

 

Menjadi bungsu tidak selamanya menyenangkan 

Bertahun-tahun hidup dibawah aturan  

Yang berdasarkan kekhawatiran 

Selalu dianggap remeh, kecil, dan tidak tahu apa-

apa 

 

Menjadi bungsu, 

Hidup di ujung usia orang tua 

Kita tidak pernah tahu 

Kapan kita kehilangan masa jaya mereka
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Orang tua dan bungsu 

Tidak punya banyak waktu 

Dimana orang tua semakin menua 

Dan bungsu dituntut untuk semakin dewasa 

 

Saya bungsu 

Saya sudah dewasa 

Tolong diberi ruang 

Tolong diberi percaya  
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TERBANGLAH INDONESIA 

Karya: Hera Surya 

 

Terbanglah Indonesia 

Terbang ke langit bebas 

Gapai bintang hingga jauh melambung 

Tunjukkan pada dunia merah putihmu 

Terbanglah Indonesia 

Takkan ada yang bisa mengikatmu 

Juga mengurungmu 

Kita bukan jangkrik di dalam kotak 

Terbanglah Indonesia 

Terbanglah ke mana kau ingin terbang 

Lihatlah ke mana kau ingin lihat 

Cintailah apa yang kau ingini 

Kebebasan bersandar di raga kita 

Karena kita merdeka 
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Terbanglah Indonesia 

Dunia harus tahu Indonesia bangsa yang hebat 

Bangsa yang menghargai perdamaian 

Tapi bukan berarti bisa diam jika kebebasan kita 

di renggut 

Takkan kita biarkan hak kita diinjak-injak 

Terbanglah Indonesia 

Di ujung samudera kedamaian kita memuncah 

Brdiri di atas gunung 

Kita jaga laut, kita jaga bumi kita 

Takkan kita biarkan Indonesia hancur kembali 

Karena Indonesia sudah merdeka di tahun empat lima 
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PAHLAWAN INDONESIA 

Karya: Indah Ayu Regita 

 

Pahlawan... 

Perjuanganmu tiada henti 

Sepenggal kisah dan memori  

Kisah  perjuangan yang tak henti henti  

Demi indonesiamu ini  

Untuk perubahan negeri  

 

Kau rela menderita demi indonesia 

Kau reka kesakitan demi indonesi 

Kau rela hancur demi Indonesia 

Kau rela mati demi indonesia 

 

Terimakasih pahlawan 

Jasamu selalu kukenang  

Semoga jiwamu selalu tenang  

Amin.... 

 



 

142 
 

BENTALA BLITAR 

Karya: Monica Kumala Fatma 

 

Blitar, 

secuil kota dari tanah Jawa 

Tempat aku tumbuh dewasa 

Tempat penampung cerita dari masa ke masa 

Kota berisi  kekayaan budaya dan alamnya 

 

Tanah ini menopang mahakarya era majapahit 

Tanah ini menjadi selimut tubuh bapak proklamator 

Tanah terjaga nan mempesona 

 

Pesisir di sisi selatan memberi pangan 

Wisatawan berbondong menghirup udara laut 

Wangi ikan yang dilalap api memberi hasrat pada perut 

Air kelapa muda mendamaikan tenggorokan yang 

bergelut haus 

 

Puncak Kelud menyaksikan tetes keringat rakyat 

bercocok tanam 

Puncak Kelud memperhatikan rekah manawan senyum 

rakyat
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Puncak Kelud merekam banyak sinar terang 

mempercantik kota 

Keagungan-Mu menampak kuasamu terhampar 
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SEKOLAHANKU 

Detik demi detik datang silih berganti 

Menitpun iku terganti 

Haripun silih berganti 

Bahkan bulanpun juga ikut berganti 

Pergantian masa hingga kini dipundakku 

Di tubuhku melekat sebuah tas sekolah 

Di bahuku terpasang bet sekolah 

Tak tertinggal di sakuku ada logo sekolah 

Surga masa depan ada dibenakku 

Pendidikan adaah kekuatanku 

Buku pelajaran enggan pisah denganku 

Sekolahanku..... 

Pengabdianku, 

Ilmuku, 

Kucurahkan semuanya untukmu 

  



 

 
 

 


