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ABSTRAK
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kondisi kepenyairan Bangkalan yang setelah lama
tidak menghasilkan penulis perempuan, pada generasi keempat muncul melalui karya
lima orang penulis puisi berjenis kelamin perempuan. Hal ini menghadirkan
pertanyaan masalah penelitian 1) Bagaimana sejarah kepenulisan perempuan di
Bangkalan? dan 2) Bagaimana tema-tema dominan yang diangkat penulis puisi
perempuan Bangkalan dalam puisi mereka? Metode penelitian menggunakan dua
metode yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis isi. Dari hasi penelitian
dapat dihasilkan dua bahasan sesuai dengan masalah penelitian. Secara kesejarahan
dapat dibahas bahwa aktivis seni perempuan sudah ada sejak generasi ketiga. Mereka
tidak menghasilkan tulisan yang mencukupi untuk dijadikan buku. Berdasarkan
muatan tema, puisi dengan tema cinta mendominasi. Secara umum tema-tema sosial
juga merupakan dominan dalam tulisan mereka.
Kata Kunci: perempuan, penulis, lokal, bangkalan
ABSTRACT
This article is motivated by the conditions of Bangkalan poeters who after a long
time did not produce female writers, in the fourth generation emerged through the
work of five female poets. This presents a research problem question 1) What is the
history of women's writing in Bangkalan? and 2) What are the dominant themes
raised by the Bangkalan female poet in their poetry? The research method uses two
methods, namely descriptive analysis method and content analysis method. From the
results of the study, two discussions can be produced in accordance with the research
problem. Historically it can be discussed that women's art activists have existed since
the third generation. They did not produce enough writing to become a book. Based
on the content of the theme, poetry with the theme of love dominates. In general,
social themes are also dominant in their writing.
Keywords: women, writers, local, bangkalan

penyair sekaligus tidak akan lengkap

A. Latar Belakang
Berbicara

mengenai

penyair

dalam sebuah diskusi apalagi beberapa

seperti

membaca

sendiri

karya

tersebut. Tulisan ini ditujukan untuk

JURNAL SASTRA AKSARA Vol. 6 No. 2 Desember 2018

mengapresiasi dedikasi penyair yang

Bangkalan, dalam konteks ini seni

telah berusaha menciptakan karya.

sastra termasuk puisi.

Apresiasi

ini

juga

sebagai

pe-

Latar

belakang

muka

nyelamatan dan memudahkan mencari

mensyaratkan

data.

yang menyeluruh tidak hanya sebatas
Tulisan

ini

dilatarbelakangi

pembahasan

adanya

di

karya

pembahasan

tetapi

juga

kondisi kepenyairan Bangkalan yang

pembahasan kesejarahan. Kesejarahan

meski

tetap

memungkinkan terungkapnya fakta-

menghasilkan rangkaian karya yang

fakta tentang latar belakang lahirnya

selalu terbit dari masa ke masa. Selain

penulis

itu tulisan ini dilatari keinginan untuk

Bangkalan, pendahulu-pendahulunya,

memperkenalkan penyair perempuan

gerakan-gerakan seni oleh perempuan

Bangkalan

dsb.

pun

pasang

dan

surut

karyanya.

Sebab

sastra

Berdasarkan

perempuan

latar

di

belakang

penyair berjenis kelamin perempuan di

tersebut, tulisan ini akan mengangkat

Bangkalan bisa dikatakan hampir tidak

dua masalah yang berkaitan dengan

pernah ada. Fenomena belakangan

tema dan kesejarahan puisi penulis

tentang munculnya beberapa penyair

perempuan di Bangkalan. Masalah

perempuan

tersebut dirumuskan dalam bentuk

menyadarkan

pembaca

bahwa perempuan Bangkalan juga

pertanyaan berikut.

bisa menulis.

1.

Selain itu lagi, artikel ini ditulis

Bagaimana sejarah kepenulisan
perempuan di Bangkalan?

sebagai bagian dari gerakan literasi

2.

Bagaimana tema-tema dominan

yang menjadi tanggung jawab hasil

yang

diangkat

penulis

puisi

penelitian akademisi. Dengan bentuk

perempuan Bangkalan dalam puisi

tulisan ini, diharapkan pembicaraan

mereka?

tidak selesai hanya pada sekadar tahu.
Ada

tanggung

mengembangkan
menggugah
keinginan

secara
untuk

jawab

untuk

B. Metode

literasi

dengan

Penelitian ini termasuk pene-

terus

menerus

litian kualitatif-interpretif kebahasaan.

berkreasi

dan

Karakteristiknya

selain

men-

mengembangkan diri bagi subjek-

deskripsikan data, penelitian ini juga

subjek

menafsirkan bahasa. Pendekatan yang

pecinta

seni

khususnya
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dipakai dalam penelitian ini adalah

(Sari,

pendekatan historis dan struktural.

dikumpulkan dari karya lain yang

Pendekatan

terpencar di berbagai media.

hisrtoris

adalah

pendekatan sejarah. Pendekatan ini
efektif

untuk

mengulas

2016).

Data

Pengumpulan

sekunder

data

dilakukan

masalah

dengan dua metode yaitu metode

pertama. pendekatan struktural, yaitu

wawancara dan metode dokumentasi.

analisis tema, efektif digunakan untuk

Metode pertama dilakukan terutama

masalah kedua.

untuk

mengumpulkan

data

untuk

Sumber data penelitian diambil

masalah pertama dan metode kedua

dari dua sumber utama, yaitu berupa

dilakukan untuk memperoleh data

subjek dan objek penelitian. Subjek

untuk masalah kedua.

penelitian terdiri atas dua golongan
yaitu

penulis

Bangkalan

puisi

dan

Seperti

perempuan

data, analisis data dilakukan dengan
dua metode yaitu metode analisis

Bangkalan. Ada 5 orang penulis

deskriptif (desciptive analysis) dan

perempuan di bangkalan dan ada 4

metode analisis isi (content analysis).

orang aktivis seni yang berkelindang

Metode

analisis

dengan

untuk

menganalisis

diperlukan
masalah

seni

pengumpulan

di

sastra.

aktivis

halnya

Sumber

untuk
pertama.

data

ini

menyelesaikan
Selain

deskriptif
data

efektif
hasil

wawancara. Metode analisis isi efektif

subjek,

untuk menganalisis data dokumen,

sumber data penelitian juga diperoleh

yaitu menentukan tema.

dari objek penelitian. Objek penelitian
ini terbagi menjadi dua yaitu sumber

C. Hasil Analisis

data primer dan sekunder. Data primer

1.

adalah

buku-buku

puisi

penulis

Perempuan di bangkalan

perempuan bangkalan yaitu Dhâris
(Islami,

2017),

perempuan di Bangkalan bukanlah

(Husna, 2016), Doa Kunang-Kunang

sesuatu yang baru. Lima penulis yang

(Kunfillah,

Balik

bukunya menjadi sumber data di atas

(Febriyanti,

sebenarnya bukan generasi pertama

2016), Yang Tak Begitu Perempuan

aktivis seni perempuan di Bangkalan.

(Febriyanti, 2017), dan Cupang Bulan

Dalam

2017),
Jalan

Mata

Berbicara mengenai aktivis seni

Kucing

Persimpangan

Si

Sejarah Kepenulisan

Di
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generasi ke tiga terdapat beberapa

karya

yang

terbukukan.

Namun,

aktivis seni perempuan di Bangkalan.

disayangkan,

karya-karya

tersebut

Pada generasi ketiga aktivitas seni

hanya dibukukan dalam bentuk foto

didominasi oleh gerakan seni oleh

kopi dan file digital. Tata letak dan

mahasiswa melalui komunitas teater

editing

kampus (Muhri, 2017).

sehingga

Ada

beberapa

nama

yang

Secara

pernah

terkesan

dilakukan

seadanya

dan

kurang terpublikasi dengan baik.

merupakan aktivis seni perempuan di
Bangkalan.

tidak

Ditinjau dari peran, aktivis-

berurutan

aktivis tersebut memiliki peran yang

berdasarkan urutan waktu mereka

berbeda-beda. AY berperan sebatas

adalah Ana Yuliati, Puji Lestari,

pengisi

Satiyah, Nanik Virgia Ningsih, Siti

musikalisasi puisi. Puji Lestari dan

Komariyah, dan Ferliana Ishadi. Ana

Satiyah menjadi aktris dalam beberapa

Yuliati aktif di Teater 2 STKIP PGRI

pertunjukan

Bangkalan yang dibina oleh Suro

merupakan

Wahono. Demikian juga Puji Lestari

menjadi pelaku utama.

suara

pada

drama.
naskah

beberapa

Daya
yang

Maya
mereka

dan Satiyah. Mereka berkiprah antara

Nanik Virgia Ningsih memiliki

2003-2006. Nanik Virgia Ningsih dan

peran yang lebih aktif dan lebih

Siti Komariyah aktif di Komunitas

strategis. NVN sudah aktif dalam

Masyarakat Lumpur. Sebenarnya dua

dunia teater sebenarnya sejak masa

komunitas

seni

ini

SMA di Teater Mutiara SMAN 3

keterkaitan

sebab

pendiri

memiliki
kedua

Bangkalan.

Dalam

berkesenian

komunitas ini adalah M. Helmy

selanjutnya masuk dalam Komunitas

Prasetya. Bahkah tiga nama yang

Masyarakat Lumpur bahkan pernah

disebutkan pertama juga merupakan

menjabat

aktivis pada Komunitas Masyarakat

Komunitas Masyarakat Lumpur.

Lumpur.

sebagai

ketua

umum

Siti Komariyah memiliki peran

Berbeda dengan lima yang lain

yang sama seperti tiga pendahulunya

Ferliana Ishadi merupakan penulis

di muka. Peran pertama sama dengan

sastra tanpa komunitas. Di antara

AY, yaitu menjadi vokalis dalam

nama-nama aktivis generasi ketiga,

musikalisasi puisi. Selain itu SK juga

ferliana satu-satunya yang memiliki

35

JURNAL SASTRA AKSARA Vol. 6 No. 2 Desember 2018

menjadi

aktris

dalam

beberapa

membukukan karyanya. Tidak perlu

penampilan drama.
Ditinjau

dinilai kualitas karya. Baik, buruk,

dari

karya

yang

tengahan, dsb. kita kembalikan pada

dihasilkan, baik AY, PL, S, maupun

khalayak pembaca. Juga tidak perlu

SK tidak tercatat memiliki karya yang

dibahas

pernah diterbitkan. Dalam catatan,

Biarlah waktu yang akan mencatat

NVN hanya memiliki satu karya puisi

siapa yang setia dan siapa yang

berbahasa Madura yang dimuat dalam

“selingkuh” meninggalkan “kekasih”

Antologi Puisi Berbahasa Madura

lamanya. Memilih pindah ke lain

2006 berjudul Nemor Kara (Balai

mimpi.

Bahasa Surabaya, 2006). Puisi yang
dimuat

dalam

antologi

berapa

Siapakah

lama

penyair

kiprahnya.

perempuan

tersebut

Bangkalan? Dalam catatan saya ada

berjudul “Kotta Babaran” yang artinya

lima orang, yaitu Yuni Kartika Sari

kota kelahiran.

(YKS), Irza Nova Husna (INH), R.

Yang memiliki karya cukup

Nike Dianita F. (NDF), Dini Islami

banyak adalah Ferliana Ishadi. FI

(DI), R. Dian Kunfilah (DK). Tak

menghasilkan lima judul buku. Buku

perlu dibahas mana nama tersebut

tersebut adalah Memories (Ishadi,

yang “berbau” sastra, kampungan, dsb.

2008),

Sebenarnya

Jalam

Surga-Mu

(Ishadi,

masih

lagi

penulis

Bintang Baru (Ishadi, 2010a), dan

menyodorkan draf pada saya untuk

Lingkar

n.d.).

diapresiasi. Dia muncul lebih awal

Disayangkan hingga saat ini karya-

dari lima nama di atas. Ferliana Ishadi.

karya tersebut tidak pernah naik cetak.

Dia menyodorkan bukunya berupa

(Ishadi,

yang

satu

2010c), Cerita Cinta (Ishadi, 2010b),

Emas

puisi

ada

pernah

draft kepada saya, Rozzakki dan M.
2.

Tema Puisi Penulis Perempuan

Helmy Prasetya. Sayang pada waktu

Bangkalan

itu penerbitan tidak sebaik saat ini.

Jika

berkaitan

seni

Disayangkan lagi sampai saat ini

kreatif sastra harus diakui baru akhir-

Ferliana belum bisa dihubungi. Untuk

akhir

itu sementara kita akan bicara tentang

ini

penulis

dengan

perempuan

Bangkalan muncul. Tercatat sementara
hanya

lima

penulis

yang

lima penyair tersebut.

telah
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Selanjutnya kita tinjau apa yang

sub tema tema percintaan merupakan

mereka bicarakan dalam puisi mereka?

tema

yang

memiliki

persentase

Jika melihat stereotipe perempuan

tertinggi. Yaitu 15 persen dari 374

selama ini, mereka dianggap terlalu

puisi yang diteliti.

main perasaan alias baper. Hal ini

Di luar tema “baper” tersebut,

terbukti dari tema kebanyakan dari

rupanya penulis perempuan Bangkalan

lima penyair tersebut berbicara tentang

mengangkat tema yang lebih berwarna

percintaan yang lebih bersifat animal,

– dibandingkan dengan penyair laki-

mengutip

Lema:

laki. Salah satu yang muncul adalah

anorganis, vegetatif, animal, human,

tema-tema keseharian tentang dunia

dan metafisis.

komunikasi dan teknologi. Hal-hal

tingkatan

J.E.

yang

pada

puisi

tulalit”, “titik dua bintang”, dsb.

Sempat kutulis namamu
Dalam deretan waktu sunyi
Yang menghempas ingatan
Menyetubuhi luka-luka

titik dua bintang
kesal sebab batal bertemu
aku ketik saja tanda titik dua dan
bintang di layarku
kukirim lewat pesan singkat,
terburu.

Hari kamis pahing
Hatimu berpaling
Gugurlah aku seketika itu
Lemas kerongkongan
Mengunyah tumpukan kertas
Sambil menulis aku menangis
Kau harapan yang terhempas

hai kamuku,
sudahkah kau buka kotak pesan
berisi cumbuku untukmu?

Bangkalan, Desember 2016
tersebut

seperti

“centang pesan”, “kita yang telah

Catatan Harian

Tema

remeh

bangkalan, 2016

mendominasi

Puisi YKS di atas berbicara

pada 6 buku yang mereka terbitkan.

tentang janji temu yang gagal. Pesan

Dari sekitar 50 puisi, YKS 8 puisi,

tersebut ditulis melalui sosial media

NDF 19 puisi, INH 8 puisi, DK 15

dan ditambah kode emotikon titik dua

puisi, DI 16 puisi. Sebenarnya tema

plus bintang. Setelah diketik, ternyata

human adalah tema yang paling

emotikon itu berarti ciuman. Ternyata

mendominasi. Namun, pada bagian

dalam pembicaraan teknologi dalam
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puisi ini terdapat unsur “baper”.
Dengan

demikian

puisi

ini

Nelangsa sana-sini karena uang
habis di saku
Kuberikan pada mereka yang tak
mampu

juga

dikategorikan sebagai animal dari sisi
percintaan libidinal. Namun dari sisi
lain

teknologi

peradaban

yang

merupakan

simbol

hanya

dimiliki

Katanya
Raskin dan subsidi hilang
digerogoti
Apalagi birunya pukulan yang
turun dari langit raib
bersama
Kepulan pengkhianatan
Biar anak cucumu pergi
merantau
Jangan halangi mereka dengan
laknat tak penting
Jangan biarkan mereka mati rasa
Bahkan mati di kota sendiri
Biar lampu-lampu jalan tetap
menyala
Listrik tak mudah padam
Biar si keparat diganti
Bangun kerajaan anak kalian
sendiri

manusia. Dari sisi ini puisi ini bisa
dikategorikan sebagai bertema human
yang berupa teknologi/iptek.
Politik

juga

menjadi

pembicaraan kaum hawa ini. Tema
yang sangat jarang ditemukan pada
kaum Adam. “Milik Ibu Pertiwi”,
“Reformasi Jilid 1”, dan “Jangan
Diam Saja” merupakan 3 dari 15 puisi
yang berbicara politik dan patriotisme.

Sajak untuk Kotaku

Jangan takut kehilangan
Kotamu akan aman di tangan
anak-anakmu.

Tak

bisa kubahasakan lagi
kotaku yang damai ini
Malam tak kalah gelap
Temaram lampu di jalan-jalan
masih sering mati
Pak keparat kalap melihat
mangsa masuk perangkap
Bila
awan
sedikit
gelap
segeralah mati wahai listrik
Petinggi
kerajaan
mabuk
melawan si kakak
Jalanan banyak terluka karena
kebohongan

Pertanian merupakan masalah
yang dibicarakan secara khusus dalam
puisi-puisi mereka. Ada 14 puisi yang
berbicara

tentang

pertanian

ini,

misalnya “Janji di Tanah Leluhur”,
“Més”, “Anyèh”, dsb.

Anyèh

Betapa
Oh betapa

Kali ini sapi akan melompat
setinggi
Angan dalam kandang tuannya
Setelah menyimpan beribu kisah

Aku hidup di zaman robot
Mungkin beberapa tahun lagi
aku hidup tak punya apa-apa
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Penantian
tentang
hari
bersejarah ini
Sebentar lagi hujan akan mati
Mengosongkan
musim
menjadikan kering
Menuju
segala
harakat
kehidupan

yang membuat istrinya muntah
dan kejang-kejang.
Sugiono dijanjikan, ia akan
dihadang dan dihadapkan
pada
celurit
berujung
kesalahpahaman.
Sungguh
kasihan,
Sugiono
hanya pendatang
tidak
tahu-menahu
tentang
carok, kekerasan,
dan pembunuhan.

Banyak
orang-orang
tua
melenguh di lahan garapan
Mengusap api di dahi seakan
mengusir matahari
Mengayuh rantai seberat beban
di lehernya
Membungkus
siang
dalam
karung yang ditambal
Mendapat dua dari seluruh yang
disabit,
Menghadiahkannya pada anak
dan cucu
Juga hidupnya sendiri yang amat
lucu.

Tengah malam ia pulang dengan
gemetar
ke Malang. Tidak lagi ingin
berjualan di tanah orang.
Berharap tidak ada yang
mengejar dan membuntuti.
Dia masih sayang pada anak,
bini, dan nyawanya
sendiri.
Akhirnya orang itu mengerti,
dan Sugiono berani
kembali.

Puisi dengan tema-tema balada
yang naratif ditemui pada seorang dari
lima penyair tersebut. “Nasib Trans-

Tema balada atau cerita atau

migran”, “Sumosastro” dan “Pemuda

sosok figur ini juga menunjukkan tema

Malang” merupakan sebagian puisi

kemanusiaan. Dalam puisi penulis

dengan tema tersebut.

perempuan Bangkalan figur-figur unik
ini termasuk sub tema yang sering

Nasib Transmigran

muncul.

Figur

digambarkan

Sugiono, si pasar keliling.
Pembawa sayur dan ikan yang
berkendara
di
punggung
bebek
kesayangannya.
Tengah hari, waktu pulang
berjualan
seseorang
menghubunginya,
mengancam
dan menuduhnya meracuni
jamur-jamur

tokoh

sering

berdasarkan

banyak

aspek termasuk sosial, budaya, bahkan
kepercayaan mistik.
Dari pembahasan di atas dapat
dinyatakan bahwa tema puisi penulis
perempuan

di

Bangkalan

banyak

mengangkat tema kemanusiaan. Selain
kemanusiaan terdapat tema hewani
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yang berkaitan dengan fitrah manusia,

lagi jika meninjau beberapa puisi yang

naluri dsb. Temuan-temuan tersebut

kurang “masak” terselip di antara

berimplikasi

puisi-puisi yang siap baca.

pada

simpulan

yang

ditarik dari hasil penelitian. Dalam
penelitian

ini

simpulan

implikatif,

bukan

Secara

bersifat

ringkasan

dari

masalah dalam pembahasan.

umum

perempuan

di

dinyatakan

telah

ditinjau

dari

penulis

Bangkalan
cukup

pengelolaan

dapat
matang
aspek

estetika dan ekstra estetika yang
memadai. Kesalahan dan kekurangan

D. Simpulan
Jika

ditinjau

pola

disebabkan proses kekaryaan mereka

penyampaian pesan, puisi penyair

yang masih terbilang singkat. Hal ini

perempuan ini cenderung masih liris.

dibuktikan dengan penulis yang lebih

Puisi-puisi mereka masih berkutat

matang proses kekaryaannya karya

dengan ungkapan perasaan. Pola ini

yang diterbitkan lebih baik dari pada

sangat

yang lain. Hal ini terlihat pada Irza

kuat

dari

disemua

penulis

perempuan di atas.

dan Yuni.

Pola naratif (epik) dan dramatik
belum banyak dieksplorasi. Di antara

Daftar Pustaka

kelima sastrawan yang cukup kuat

Balai Bahasa Surabaya. (2006). Nemor

dalam pola ini cuma Irza Nova Husna.

Kara. Surabaya: Balai Bahasa

Pola penyampaian ini penting untuk

Surabaya.

mengembangkan keterampilan dalam
berekspresi.
terakhir

Selain

itu

menunjukkan

dua

Febriyanti, R. N. D. (2016). Di Balik

pola

Persimpangan Jalan. Bangkalan:

kematangan

Komunitas Masyarakat Lumpur.

berpikir dan keluasan pengetahuan

Febriyanti, R. N. D. (2017). Yang Tak

dalam berbagai aspek kehidupan.

Begitu Perempuan. Bangkalan:

Jika ditinjau dari ide yang

Komunitas Masyarakat Lumpur.

disampaikan, kumpulan puisi para

Husna, I. N. (2016). Si Mata Kucing.

penyair ini masih bercampur-aduk

Bangkalan:

antara ide satu dengan ide yang lain.

Masyarakat Lumpur.

Sederhananya belum ada seleksi yang

Ishadi,

baik dalam pengantologian. Belum

F.

(n.d.).

Bangkalan.
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