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Sekapur Sirih

S

ECANGKIR KOPI NDP 3, merupakan kumpulan
puisi seri ke-3 sebagai lanjutan dari kumpulan puisi
penulis yang telah terbit sebelumnya. Tema besarnya
tetap sama yakni; SECANGKIR KOPI Nikmatnya Dengan
Puisi (NDP). Namun yang membedakannya tentu jelas
ada, puisi-puisi yang penulis goreskan dalam buku ini
merupakan inspirasi yang penulis dapat dari keadaan serta
kondisi sepanjang tahun 2019- hingga 2020.
KEADAAN dan KONDISI sepanjang tahun itu
menginspirasikan penulis untuk menuangkannya dalam
goresan bentuk karya sastra puisi. Tak ada yang istimewa,
tapi penghargaan kepada mereka yang menurut penulis ada
berkesanan darinya. Namun juga kepedihan apa yang umat
manusia rasakan ditahun COVID 19, menghangatkan darah dan ardinalin penulis untuk menggoreskannya dalam
untaian puisi. Dari perenungan keadaan serta kondisi itu
pula, menguatkan penulis bahwa sungguh manusia itu
menjadi tak ada apa-apanya ketika KUASA semesta berkehendaklain, kecuali kita manusia hanya dapat merunduk
sepi dalam larutan harapan dan permintaan ketika kita
semua merayakan Tahun Baru Islam (Muharram) dan Hari
Kemerdekaan Indonesia. Agustus 2020
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Semua itu penulis tumpahkan dalam goresan kata
demi kata, untuk kembali “kita semua bangkit” dari
keterpurukkan otak dan jiwa yang tak berdaya. Dengan
perayaan kita kembali bangkitkan MERAH PUTIH itu,
lalu mari kita melakukan INSTROPEKSI pada diri kita,
diri orang lain, dan juga kepada keadaan alam ini, untuk
bertanya. Kenapa semua ini terjadi...?
SECANGKIR KOPI NDP 3 COVID 19, MERAH
PUTIH MUHARRAM DAN KEMERDEKAAN, adalah
tema yang merefleksikan sebanyak 45 karya puisi dari buku
ketiga karya sastra penulis. Taklah semua yang dirasakan
itu dapat tertuangkan dalam suatu ungkapan ini, tetapi
kehadiran karya ini semoga dapat membawa hati, pikiran,
dan perasaan kita, ada sesuatu yang harus umat manusia
sadari dan perbaiki sebagai jagat kecil dari jagat besar karya
cipta Yang Maha Kuasa.

Terimakasih bagi yang membacanya.
Dari Penulis

Firdsus Syam Pagar Alam
Jakarta,
Agustus, 2020..
Disaat kita sulit bersama.
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Bagian 1

1

TERIAK MERDEKA
Jangan teriak merdeka...
Lalu menyerah dijajah...?
Jangan teriak merdeka...
Lalu patah arang dan kecewa..?
Jangan teriak merdeka...
Karena keadaan serasa terhina....
KATAKAN...
UCAPKAN...
TERIAKKAN...
MERDEKA..!!
Karena jiwa...
tak kenal putus asa
Karena merdeka...
belumlah usai...
TERIAK MERDEKA...
Di jalan hidup tak henti...
seperti jiwa mendekat Rabbi
setiap saya...
meraih Merdeka....
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Jiwa raga...
Bak cahaya nan...
tak kunjung hilang....
Jelang 1 abad Indonesia...
75 tahun....

Firdaus Syam
Pagar Alam, 14/8/020
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Jangan Melupakan
Sejarah
Jasmerah..
Jangan melupakan sejarah.
Jangan menyembunyikan kebenaran sejarah..
Jangan memanipulasi sejarah...
Jasmerah...
Jangan lupakan sejarah..
Pelajari dan ingatkan..
Hormati pengorbanan
Pahlawan...
Agar tak ada pintu.. pemanipulasi sejarah..
berkhianat pada para pahlawan...
Merah Putih..
tegak derdiri
karena para suhada
Para ulama..cendikia..
4

pejuang....
Tak pamrih..
menggetarkan persada...
Tak gentar..
air mata dan darah mengalir..
Tak takut..
mati berkalang tanah...
Walau hanya dengan sebelah bambu
runcing..
Takbir Allahu Akbar..
dan kata merdeka dan mati
persaksian sejarah..
yang takkan hilang..
dan tak boleh dikhianati.. disembunyikan para
pemanipulasi....
75 tahun negeri Garudaku
Merdeka...!!!
Bangkit pembela bangsa
berceritalah tentang kebenaran sejarah
negeri para wali dan suhada...
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Siapa yang menyusun
TEKS PROKLAMAI
Siapa perancang burung GARUDA....
Siapa penggagas..
bendera pusaka..
MERAH PUTIH...
Siapa bapak pramuka pencipta lagu
kebangsaan
SYUKUR
DIRGAHAYU INDONEIA
HARI MERDEKA
17 AGUSTUS
Di rumah siapa Soekarno dan Hatta
membacakan teks Proklamasi....
Di rumah para Ulama dan Pejuang yang taat
dan alim..
JAS MERAH...
Jangan Melupakan Sejarah
Apalagi mengkhianati sejarah kemerdekaan...
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Dijalan 75 tahun Indonesia
Penuh tantangan dan culas..
Merdeka...!
Bicaralah..
Merdeka...!!
Katakanlah...
Merdeka..!!!
Jangan takut..
Karena takut itu membuat kita....
hilang jiwa merdeka.

Firdaus Syam
Pagar Alam
17/8/020
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Indonesia Pusaka
Tanah Para Wali
Para Suhada
Menuju satu abad negeriku
tanah para wali dan suhadah..
sejuta takbir..
selalu menggema
sejuta azan berkumandang
bersahutan..
Setiap putaran waktu
sepanjang ratna mutu manikam...
tahlil dan Yasinan...
tertradisikan..
nyanyian para santri
emak emak di kumpulan pengajian...
tadarus di masjid sekolahan
hingga pesantren dan pemukiman..
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bergema menyentuh perkantoran....
bersuara dalam cahaya ilmu dikampus pusat
peradaban nan damai..
Rahmathan lil alamin....
bagai air mengalir tak henti..
takkan henti...
Tertahan sesaat
tapi tak terbendung...
telah tergores kokoh dalam konstitusi....
tak goyah untuk dimanipulasi
Negeri Pusaka Indonesia..
Negeri ...
berkat rahmat Allah..
berketuhanan..
Yang Maha Esa..
berdemokrasi
dengan alas musyawarah mufakat..
Berkemanusiaan dalam persatuan yang
berkeadilan..
Indahnya permadani hijau Nusantara...
diantara 2 benua dan
2 samudra..
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selalu menggemakan
kalam ilahi..
subuh...siang..petang
hingga larut malam..
penuh pujian...
do’a...ziqir..
dalam ruku...sujud...
berselimut keikhlasan
nan teguh...
Istiqomah suhada berpendirian....
hijaunya tentara..
merah putih darah dan tulang
hijaunya hati nan kemilau..
hijaunya alam penuh berseri
Indonesia pusaka
tanah para wali para suhada
adalah wasiat para pendiri negeri......

Firdaus Syam
Pagar Alam
3/8/020
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Sang Mujahid:
Puisi Muharam di
Hari Kemerdekaan
Isla m itu rahmathanlilala miin
memang Dien Isla m itu....
pencerahan....
tidak menebar kecurigaan, denda m apa lagi
kebencian.
Rasulullah menebar senyu m dan kelembutan,..
disitulah nafas Isla m bergetar menembus dinding
Pyrenia di Eropa ...
hingga..
dinding tembok Cina di Asia
Kini Isla m telah menembus 7 sa mudra dan 5 benua...
manusiapun iri dan kagu m dengan Isla m...
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kawan jadi sahabat,
lawan terbebaskan....
Satu kisah berhikmah..
Kesederahanaan khalifah Umar bin K hotob, duduk..
dibawah pohon rindang beralas tila m sederhana
sebagai khalifah..
menerima dan menya mbut sosok Panglima Romawi
tuk berju mpa...
Pang 5 Romawi menatap terpana..
melihat pemimpin Isla m begitu sederhana...
dan bersahaja,
kekagu man itu akhirnya membuat hati tergerak
merunduk
lalu sang panglima itu
minta diajarkan tentang Isla m..
Dala m kisah yang lain
Ali bin Abi Thalib .. menghunuskan pedangnya
kepada sosok prajurit musuhnya..
yang telah jatuh tersungkur
12

tak berdaya..
karena ujung pedang
telah bersentuhan dengan hidungnya...
sang perajurit .
lalu melepaskan ludahnya kemuka Ali sang
keponakan Rasul yang agung...
Ali tertegun sejenak...
semua menyaksikan..
para sahabat dan perajurit
lalu...
Ali menarik kembali pedang yang sudah siap
menebas musuhnya..
sang perajurit yang tak berdaya itu bertanya:
“kenapa kau urungkan untuk menebas leher ku hai
Ali yang gagah perkasa” ?
Ali menjawab:
“niat ku kini berubah.. awalnya aku akan menebas
karena ka mu musuhku dala m perang.....,
tapi..
saat melemparkan ludah kemuka ku,
niat ku ingin membunuh karena kebencian, ucapnya”,
13

“maka kuurungkan”.
dala m kisah diceritakan, sosok perajurit itu lalu
menyatakan diri masuk Isla m,
kagu m cara Isla m berperang...
Puncak kemenangan Isla m itu dengan kelembutan,
bukan dengan kebencian dan sakwasangka...
menebar dusta. ...
dan kebohongan,
mencela dan mengu mpat yang dianggap musuh
dan lawan...
Satu kisah lagi..
Saat Rasul Agung.. memasuki kota Mekah ...
dala m “faathur Mekah”...
tanpa pertu mpahan darah..
Muaha mmad SAW berucap: “barang
berlindung di Ka’bah dan ru mah saudara
Abu Sofyan,
maka ia a man”
14

siapa

berbondong bondonglah...
termasuk Abu Sofyan menyatakan masuk Isla m..
meneteslah air mata penduduk Mekah.
Umat Isla m...
memenangkan puncak peperangan dala m Faathur
Mekah tanpa pertu mpahan darah...
perang penting...
ya.. penting jika diperlukan, tapi perang ..
pertempuran yang dilakukan oleh para mujahid..
bukan berdiri diatas kebencian apalagi caci maki.
perang dala m Isla m
adalah ibadah..
menjaga dan melindungi maruah aga ma dan
saudara muslim..
dengan kehormatan.
Itulah adab isla m dala m berjuang....
212 yang spektakuler itu dibangun dengan semangat
takbir, ziqir, do’a dan ..
cinta pada ula ma dan u mat
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melangkah dari berbagai penjuru negeri....
ada yang berjalan kaki, hingga berkendara pesawat.
tapi nafasnya sa ma, kesucian, kebersihan, peduli
lingkungan....
hingga acara usai mengisahkan kekagu man
“Ini menggetarkan dunia”
menjadi kajian ilmuan sosial politik serta penga mat
dan inteljen....
Inilah cara Isla m berjuang, disini pencerahan...
ta madhun Isla m tercerahkan bagi yang berakal ...
siapapun orangnya,
muslim dan non muslim..
sebaliknya bila berjuang atas na ma Isla m,
tapi suara diku mundangkan menebar kebencian,
mengeluarkan u mpatan, kata hinaan terhadap
mereka yang membenci Isla m atau menghina
Isla m....
“Lalu dimana bedanya akhlak pembela Isla m dan
pembenci Isla m....” ?
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Sahabatku,
Yang ingin berjiwa mujahid.
Jalan panjang...
Jalan istiqomah..
Itulah jalan kemenangan
bukan jalan berkomunal penuh teriak
sorak sorai...
hingar bingar ..
bagai air beriak
pertanda tak dala m...
hilang makna kecuali
sejenak terpuaskan .
marah dan kekesalan..
Jalan istiqomah ..
adalah jalan mujahid dan mujahidah...
bibirnya tak lepas berziqir, wajahnya selalu menatap
dunia dengan senyu m,
dan fikiran serta sikapnya bagai air tenang
tapi ...
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menghanyutkan lawan....
Itulah ha mba Allah ....
Ibadirahim..
Ditahun baru Isla m
Dihari kemerdekaan negeri ini..
Disaat Merah Putih dikibarkan..
Agustus 2020..
Muhara m tahun baru Isla m
Mujahid..
Mari tafakur diri...
Instropeksi...
Hari esok berjanjilah...
Berjuang bukan memperturutkan hawa nafsu
tapi kita semua berjuang
berkat rahmat Allah....

Firdaus Syam
Pagar Alam,
24/8/020
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PANJI

KEMENANGAN
Sahabatku
Bercerminlah pada sejarah
jangan bercermin pada kebohongan
atau pembenaran sejarah yang dilumuri manipulasi
kedustaan...
bercerminlah..
memandu jiwa
membuka kisah....
merajut fakta..
membingkai cerita sejarah
semakin Islam dan umat Islam ditekan...
semakin kuat, imun..
lalu bergerak...
dalam roda kesadaran kolektif persatuan
yang teguh pada pendirian..
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adalah jalan
adalah sirath..
“kepastian”
menggenggam kemenangan
atas izin Nya...
selama berdiri dijalan lurus
tatap mata tajam garuda..
lurus melangkah..
sabar, benar, taat , dan berkorban....
menukik sujud..
dihamparan sajadah..
meyentuh bumi..
merengkuh tekad ..
berselimut ..
cahaya keabadian...
adalah generasi pilihan tanah negeri ini...
Cahaya mentari tetap bersinar..
Walau awan mendung
pekat menghadang.. menutup bumi semesta....
saatnya selalu tiba
mentari muncul....
dibalik redup dan gelapnya
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semesta jaman..
mentari hadir...
sebagai pemenang..
jalan peradaban baru...
seperti itulah cahaya Islam...
nutiara tetap mutiara... walau dilumuri lumpur
hitam bau busuk para pendusta
Walau buto berjingkrak sombong, norak, rakus dan
angkuh, menghina membuli
dihadapan umat...
akhirnya buto runtuh dan tamat riwayat.....
keserakahan itu...
hanya sesaat
cahaya Islam menggugurkan kegelapan jaman...
Mari kita masuk peristiwa
dalam sejarah klasik dunia, siapakah
pemenangnya..
dalam arus pergulatan sejarah dan peradaban
penuh kesyahidan....
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Bukankah kuatnya...
super power timur Persia Raja Namruz..
runtuh oleh anak pembuat patung yang membawa
misi Keesaan tuhan,
Ibrahim AS..
berlanjut oleh Panglima perang Islam Sa’ad bin
Abi Waqqas
Islam merambah ke Persia hingga jalur sutera
menembus dinding kekaisaran Cina...
Bukankah megahnya super power Barat
Romawi robek terkoyak dan runtuh ditangan
Panglima perang Islam Abu Ubaidah bin Al Jarrah
dan Khalid bin Walid...
Islam berkibar masuk melalui dinding selatan
Eropa menembus pegunungan Pirenia...
tiba di balkan hingga perancis selatan sampai
semenjung irena portugal..
Megah dan kuatnya Peradaban Mesir Kuno dalam
kemilau dinasti Fir’aun yang lalim..
runtuhlah peradaban dan tenggelamnya Ramses
Raja Fir’aun..
ditanga Musa AS yang dibesarkan d istana
22

membawa misi keesaan Tuhan..
Tauhid....
dilanjutkan Panglima perang Amru bin As
bergerak menuju negeri Mesir meyeruak
menembus gurun sahara hingga pedalaman
Afrika...
Rustum yang gagah perkasa
dikalahkan oleh ketangkasan perajurit Ribi Bin
Amir ..
Untuk Uskup Shopronius yg bijak di Betlehem..
tanah Palestin
diluluhkan oleh kewibawaan khalifah Umar Bin
Khotob..
Panji islam dari Afrika Utara menyeberang lautan
menuju Eropa barat daya ..
melalui selat Gibraltar...
Jabal El Tariklah memperkenalkan panji Islam
benteng Romawi Konstantinopel yang kokoh
Panglima legenda...
Muhammad Al Fatih taklukan mereka
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setiap langkah tipu daya musuh...
Allah kirim tipu daya
Yang maha dahsyat...
Masuk dalam sejarah politik modern..
Sahabatku
Masa perbudakan oleh penakluk Barat dari benua
Afrika hingga benua Amerika
melahirkan migrasi muslim muncul tokoh penyeru
Islam di AS, Malcom X hingga Muhammad Ali
sang petinju legendaris..
Islam kini semakin berjaya di Eropa dan Benua
Amerika...
Nusantara...
kemerdekaan bangsa Indonesia ....
“Berkat Rahmat Allah...”
adalah kemerdekaan penduduk umat Islam
terbesar di dunia di hari jum’at 17 Agustus
bertepatan dengan bulan suci 9 ramadhan tahun
1945,
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takbir, merdeka atau mati menggelegar di tanggal
10 november Surabaya,
hingga Bandung Lautan Api...
bangkitnya umat islam sebagai ujung tombak
bangsa Indonesia ..
menyatakan merdeka..
terus bergema keseluruh dunia....
Jenderal Sudirman,
Panglima yang taat, tawadhu berjiwa pengorbanan
bagi negeri ini...
Adalah satria negara..
Menyeruaklah api kemerdekaan..
di tanah hindustan, Pakistan, Malaysia hingga
Persia, Timur Tengah Maroko dan Perjuangan
rakyat Palestine....
takkan pernah henti....
Pemberontakkan dan pengkhianatan komunis PKI
ditahun 1926, 1948, dan 1965....
Adalah persaksian.. gugurnya para ulama dan
perwira tinggi TNI.. hancurlah Partai Komunis
Indonesia dengan mantel dan kelicikkannya.
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Umat Islam dan kaum agamawan bangkit sebagai
benteng Pancasila...
Pelindung konstitusi bagi negeri para wali..
Indonesia..
Garuda..
adalah pending emas dunia..
Angin perubahan itu semakin kokoh..
kedigdayaan tirai besi komunis Uni Sovyet dengan
Revolusi Bolshevik 1917..hancur
runtuhnya tembok Berlin
di tahun 1980-an..
Islam bangkit di Rusia dan Balkan..
Komunis di Moskwa hilang
Masjid dan Azan kini.. berkumandang gemilang..
menjadi kebanggaan...
Revolusi Islam di Iran kebangkitnya nilai nilai Islam
dan redupnya sekulerisme di Turki, peperangan di
Afghanistan, Irak, Syiria mengkokohkan cahaya
islam...
umat Islam diperhitungkan sebagai kekuatan yang
takkan bisa ditaklukan.
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umat islam..
dan dakwah islam
bagai air tenang...
mengalir keseluruh pelosok benua...
merayap pasti..
menepis tudingan kebencian dalam ungkapan
radikalisme dan terorisme...
tak menggoyahkan tatanan api islam terus
bergerak...
fitnah keji sebagai tipu daya..
hanya menghasilkan.. semakin banyak para mualaf
memilih islam dikalangan intelektual barat dan
timur hingga perajurit mereka di medan laga..
Sahabatku
Musuh Islam..
Ingin membuat tipu daya di negeri para wali...
Allah nemiliki tipu daya yang maha dahsyat.....
kuatnya pendirian Tauhid...
Takkan goyah dan kalah...
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Kawah candra dimuka
kini harus dilalui...
bukankah air yang lunak dengan kesabaran..
menghancurkan kerasnya batu karang...
bukankah kemilau indahnya mutiara karena
masuknya pasir kedalam kerang demikian
menyakitkan...
bukankah tembikar kokoh dan kuat..
setelah dipanaskan...
bukankah wangi gaharu semerbak setelah
terbakar..
Itulah ujian para pejuang negeri...
para mujahid
pelindung falsafah negeri..
dibalutkan..
berkat rahmat Allah
dalam muqadimah konstitusi...
Sahabatku
Bangkitkan.. ...
bara api perjuangan
lindungi negeri ini
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dari para pendusta,
anti agama dan para pembenci Pancasila
Kibarkan Panji Konstitusi..
Kokohkan iman...
Anak negeri...

Firdaus Syam
Pagar Alam
Syawal
28/5/020..

29

Tatap Mata Hati
Berani
Tatap mata hati berani..
Kibarkan semangat jihad..
Tundukkan kemarahan..
Bangkitkan pencerahan..
Agar umat melangkah Dengan penuh percaya diri
Disitulah jalan panjang menuju kemenangan..
Sepanjang sejarah perjuangan..
Tak ada kemenangan tanpa ujian dan kesulitan..
Karena mencapai puncak dalam pendakian ...
Disitulah kemenangan
Kan...terbentang....
Merah Putih..
Darah Bertulang..
Pikiran jernih..
Jalan terbentang...
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Merah Putih..
Darah bertulang..
Jiwa merintih..
Jalan perjuangan
Tak ada keindahan alam.
Tanpa lurah dan lembah..
Tak ada kemenangan tanpa usaha nan penuh
lelah..
Tak ada pencapaian tanpa ujian...
Karena maqom maqom
Ketinggian...
Hanya teraih dengan kesabaran....

Firdaus Syam
Pagar Alam.
Puisi spontan di pagi ini.
5/9/020
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Langit Menangis
Langit menangis
Awan kelabu bersedih sendu
Langit menangis
Matahari panas membakar
basah memerah
Ketika suara nurani rakyat tak lagi didengar....
Langit menangis..
Bulan merah gerhana
mencekam tak bersuara
Ketika suara bagawan
Tak diperdulikan..
Langit menangis
Kemarau terik menindih perih anak negeri
Pohon meranggas merana
Daun layu bunga tak berseri membisu
Ketika suara hati emak emak
32

Tak dihormati bahkan dibungkam
Langis menangis
Suara gemercik air berhenti.
Jalan diinjak dalam deru penuh kemewahan
kepongahan
Ketika bersuara dalam arak arakan anak muda
dilarang dan digebugi
Langit menangis ..
Langit menangis...
Terus menangis
Ketika perlehatan mahkota sangraja dikukuhkan
Tertawa dan gembira itu
hanyalah milik yang berkuasa ...
Dan para pecundang menyandang senjata
Langis menangis..
Bumi merintih...
Air laut mendidih..
bergolak menggelegar.
Langit pun runtuh...
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Gelombang anak negeri
Memuntahkan kemarahan
Sang mahkota terjungkal
Tiada kehormatan...
Bagai patung yang dibiarkan
Berlumut..kotor..
Berkarat ...tak berharga..
Bagai harimau mati meninggalkan belangnya
Langit menangis
Kekuasaan tipu tipu...
Teman iblis bermata satu
Jkt
16/10/2010
Fidaus Syam
Pagar Alam
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RAYAP DAN RAKYAT
Siapa yang tak kenal rayap ?
Rayap adalah binatang..
Rayap binatang kecil ... merayap dengan senyap...
Rayap bergerak tak sendiri
melainkan berkelompok dan bersengkokol...
rayap makan...
bukan haknya...
rakus dan tak pernah puas, tak peduli, masif
dengan kerja senyap dan sistimatis
Rayap hadir begitu lembut, membuat manusia
memandang penuh iba, karena pandai
membangun citra..
seolah baik dengan tampilan polos sederhana,
lugu, dan apa adanya....
Tapi.....tapi...tapi..
rayap itu sangat sangat jahat,....
bangunan lokoh kuat..
dibangun dengan jerih payah, air mata perjuangan,
kerja keras, dan... pengorbanan
Penuh maha karya amaliah penuh keihlasan dan
ketulusan para pendahulu..
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buat sang rayap tak ada ungkapan hormat...
Yang buat rayap..
serap, makan, ambil saja
punya takyat untuk kepentingan kelompok rayap....
tak peduli itu  bukan milik dan haknya...
Persengkongkolan rayap ....
tak mengenal keadilan dan prikemanusiasan,
apalagi perintah Tuhan..
rayap tak peduli,
karena rayap tak berhati, kalaupun ada hati...
“sangatlah kerdil”...
rayap tak bertelinga...
karena itu ...
rayap tak perlu dengar
suara hati nurani takyat,
rayap hanya mengenal kuasa dan kekuatan..
kuasa dan kekuatan bergergerombol..
mengambil posisi..
dan kesempatan...
Tak perduli itu bukan haknya
belingsatan menjadi setan..
Rayap....Rayap...
hadir, rakus, licik dan masif..
rumah perjuangan
dengan air mata...
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do’a dan darah....
menjadi rumah.. keropos...rusak..lemah...
terpecah rakyat gelisah
rayap sumringah.
rayap berdongen cerita
rakyat menderita..
rakyat bersuara..
rayap menatap cutiga..
Rayap itu licik..
bangunan Indah megah... pada kulit dan luar saja
tapi kropos dan rusak
runtuhlah “Rumah”
hasil perjuangan...
rayap tak peduli..
rayap rakus penuh korup
meruntuhkan fondasi dan mengeksploitasi..
menjadikan, anak, mantu, ponakan, hingga istri ..
bergandeng tangan
cuek ...tak peduli
nikmati sepuasnya..
aji mumpung...
pake aji.... ajian.....
Raja rayap, ...
dijaga..dirawat, bersembunyi ..
berlindung dibalik
yang kokoh...
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bersembunyi tak peduli..
bahwa rayap..
hanyalah ra...yapppp..
tidak bisa diharap...
membela rakyat
karena.....
nurani Rakyat...
tak ada dalam nurani Rayap

Jakarta, 21 Juli
Di rumah tak berayap
Firdaus Syam
Pagar Alam
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CERMIN & UANG
LOGAM
Cermin....
Dari kecil kita kenal cermin
Dari kecil kita suka cermin
Saat remaja dekat dengan cermin...
Saat dewasa butuh bercermin..
Saat tua ingin jadi cermin..
Kenapa..?
Cermin tak pernah dusta untuk diri kita..
sehingga lahir ungkapan ..
Bercerminlah...
Cermin menampakkan kita apa adanya...
bagus...buruk..rapih..lusuh..
senyum...mesem..
riang....murung...membisu
Cermin tak berbohong..
Coba berdiri di depan cermin kita adalah kita
sebenarnya..
lalu siapa cermin..?
Cermin, dialah sahabat sebenarnya diri kita
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Kalau cermin tak berarti..
Jangan kita biarkan pecah berkeping keping....
kita dapat bercermin
pada air telaga..
pada riak gelombang...
atau pada air di gelas kaca...
kita tahu siapa kita..
“Cermin” sahabat kita sejati
Coin logam...
kita senang
coin logam...
tapi..
coin logam.......
bak cermin di belah dua..
dengannya kita bisa membeli dan menukar..
tapi coin logam..
lain di depan lain pula yang dibelakang....
Cermin sahabat kita
Sedang logam membelenggu diri kita..
Firdaus Syam
Pagar Alam.
22/7/020
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SILUET DARI TANAH
BENCANA
Bagus...
Indah...
Sangat bagus ...
Sangat Indah..
berbagi amal..
ditanah negeri yang meratap pilu..
Kita tidur ditanah lapang..
Dikala malam memandang bintang gemintang...
Dan senyum cahaya bulan separuh bayang..
Gelap gulita...
Bersujud dalam semilir angin malam...
ditemani temaram
dalam gesekan kayu hutan....
menyepi alam..
hening ditengah duka nestapa saudara kita
Kala siang bermandi keringat..
tetesan air mata bahagia terasa..
dan melangkah ikhlas...
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menjadi tenaga...
berdaya...
dalam panas terik..
dalam badai penderitaan luluh lantah tsunami..
gempa, lekuifaksi,
dan lonsor yang berterusan..
Tinggalkan sejenak.. hingar bingar kota yg
penuh hedonis dan gemerlapan ....
rindukan jemari tangan rnendekap bahu anak
anak desa..
Peluk anak muda disana...
yang penuh harapan bercampur baur keputus
asaan dan luka..
Kita bingkai jiwa dan raga mereka yg terkena
bencana...
dalam sentuhan kemanusiaan..
amal saleh...tali kasih..
menjadi jembatan kenangan,
bahwa kita ada dan peduli....
Saudaraku..
para relawan...
Bangkitkan...!!
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Semangat..sabar..
senyum..
Semangat..kuat.
senyum...
Senyum....Senyum..
Senyum
Dalam suara do’a...
Dalam tarikan Azan..
Memanggil...
Mereka adalah “kita”..
Mereka terlahir dari rahim yang sama..
hanya Takdir Tuhan..
Rabbaul allamin.. menguji kita atas kehendakNya
Untuk menjulur haknya mereka...
dan menunaikan kewajiban kita.. membuka lebar
hati, jiwa, serta tangan kita semua..
menghancurkan “tabir” dan jarak yang tak perlu
ada...
Disana ada menangis dan menjerit...
ada Luka...darah..nyawa..
mengalir ...hilang...
Kenistaan.. kekacauan dan kemiskinan datang
begitu tiba tiba....
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Bangkitlah relawan...!!
mereka..
Ingin meraih hangatnya kita...
Sesaat saja..
senyum bahagia orang kota..
yang hilang dalam kuyup dingin..tak berdaya
Saudara kita ..
Dari Lombok hingga Palu.
dari Banten hingga Lampung...
dari...dari...dari...
hingga..hingga..hingga
Ujung sana..
Relawan...
Bangkit lagi....!!
Agar ratapan bagian dunia yang sepi dan lirih
disudut sudut
bencana ini..
Berganti....
dengan harapan baru....
Tuk segera bangkit tegar berseri
Karena uluran kita semua...
demi semua..
bak embun pagi..
indah..kecil berseri..
disiram cahaya pagi...
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Bencana..,
Merah putih...
Tangis sedih..
Merah putih...
Bencana merintih..
Merah Putih
anak kota..
berlari ke pelosok bencana..
Pelosok anak negeri Indonesia....
Ku tunggu kamu..
datanglah...
Di arus kepedihan..
Bencana negeri ini

Firdaus Syam
Pagar Alam, 27 Des 018
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Bela Negara
Bela negara...
Adalah pending emas nusantara...
Bela negara adalah..
Jaga jagad Nusantara..
Bela negara...
Bela Garuda di dadaku tegak di puncak
puncak jaya Indonesia...
Bela negara...
Adalah nafas sehat..
Generasi masa depan anak bangsa...
Bela negara adalah jantung sehat untuk cita
indonesia...
Bela negara adalah enerji terbaharukan bagi
keberlangsungan negeri para wali..nan indah
penuh pesona
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Bela negara adalah senyum wibawa para
pahlawan Indonesia..
Bela negara adalah komitmen kita semua
bagi jembatan tercapainya cita indonesia...
Bela negara adalah pagar dan benteng
penjaga Konstitusi Pancasila dan UUD 1945..
Bela negara adalah jiwa korsa setiap anak
Indonesia...
Disini kita berdiri..
Disini kita ruku..
dan sujud..
Dalam jiwa merdeka..
Bagai garuda berdiri kokoh diatas cadas
menatap jalan perubahan dunia..
Bela negara adalah cermin...patriot ...
Setiap langkah dan tatapan mata kita...
Tangan dikepal
Senyum sumringah
Dalam derap langkah
Satu hari
Satu jiwa
Untuk sejahtera Rakyar Indonesia
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Bela negara
Komitmenku
Taqwa jiwa korsa
Bela negara
JAYALAH INDONESIA
dalam kibaran ...
merah putih..
Di tebaran mega dunia.
Jakarta, 30 juni 2019
Dari sudut ruang WANTANAS
Firdaus Syam
Pagar Alam
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Aku Pancasila
AKU PANCASILA
Selogan mengatur negeri
negeri para Wali..
wali yang dilupakan..
ulama dikriminalisasikan
keadilan tak dipedulikan
kekuasaan, hedon,
dan kebanggaan..
menjadi ukuran ..
tuk dihormati dan pemuas diri..
Itulah negeri AKU Pancasila sebagai slogan..
Yang kriminal dibebaskan
Yang korupsi bisa sembunyi
Yang dari asing aseng bisa datang pergi..
Yang pribumi terhimpit sepi
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hukum dibuat mudah buat yang berinvestasi..
hukum membuat sulit dengan pajak menaik
untuk anak negeri ..
Itulah negeri
AKU PANCASILA
sebagai slogan..
Mencaci maki ulama dibiarkan..
suara ilmuan.. dinomorduakan
suara lingkar penguasa dan berduit dihormati...
penegak hukum dan pejabat tak lagi bergigi..
urat malu sudah pergi..
demi karir dan kesenangan..
Tentang Integritas..
di negeri AKU PANCASILA
berdengung tinggi dalam sambutan dan forum
ilmiah..
tuk jadi arahan..
tuk jadi perdebatan..
Untuk jadi tontonan..
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Integritas ...
bukan sebagai tuntunan
tapi tontonan
di negeri Aku Pancasila..
Yang buruk dibiarkan
dengan argumen kebebasan dan keindahan..
toh kekuasaan tak terganggu
Yang baik dan benar mengingatkan..
dicampakkan..
dengan argumen eksklusif..
mengganggu dan meresahkan...
meyeru kebenaran dan kebaikan
itu..
mengganggu
dan meresahkan
buat setan...
karena kebenaran kebaikan untuk mereka yang
cinta keadilan dan benci kesetanan.....
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Nyanyian AKU PANCASILA
bak nyanyian nyiur ditiup angin melambai
sejuk didengar..
hingga penguasa tertidur pulas pula....
Kearifan budaya..
Adalah pantun yang indah untuk diingatkan..
Tapi silahkan dilupakan
Karena
liberalisme, kapitalisme .
diwapadai tapi diberi ruang demi
bertambahnya investastor luar
AKU PANCASILA
Lalu kamu siapa...??
hihihi..hihiho..
tanya sana.....uyyy.

Firdaus Syam
Pagar Alam
10/4/020
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URAT ELIT
ANAK NEGERI
Urat malu prilaku elit negeri sudah hilang tertutup
hedonis jabatan...
Urat malu nurani elit negeri sudah padam tertutup
dengan kedustaan...
Urat malu akal fikiran elite negeri sudah dibuang...
tergadai dengan kemewahan dan uang...
Urat malu keimanan pada Tuhan sudah
tenggelam..
lebih patuh pada perintah Tuan penguasa....
Sedikit orang
berani mengambil jarak untuk menyampaikan
kebenaran....
Demikian banyak orang bangga disisi penguasa
hanya untuk cari muka..
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Lalu masihkah kita keliru
tuk mengambil posisi dimana kita harus berdiri
menjauhi tirani...?
Atau kita pejamkan mati hati hanya untuk dapat....
menikmati kekuasaan
serta jabatan kesenangan.
lalu mencari kesempatan..
berenang renang..
dalam samudra politik penuh kebohongan..
dan menyelam..
dalam sungai jabatan kekuasaan..
yang penuh jelaga hitam..?

Firdaus Syam
Pagar Alam
11/4/020
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KU RINDU
PEMIMPIN ADIL
KU TUNGGU
TETAP KUTUNGU
KORINDU
TETAP KURINDU
KUCINTA
SELALU KUCINTA
PEMIMPIN YANG ADIL
PEMIMPIN YAN ADIL
TAK PILIH KASIH
PEMIMPIN YANG ADIL
TAK UMBAR JANJI
PEMIMPIN YANG ADIL
TAK PERNAH ANGKAT PEJABAT PENJILAT
PEJABAT YANG MEMBELA NENBABI BUTA
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WAHAI RAKYAT TEGUH
TEGAKKAN KEADILAN
TEGAKKAN DASAR NEGARA
ANUGRAH DAN AMANAH
SANG MAHA PENCIPTA
ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
ALLAH SUBHANAHU WATAALA
KURINDU NKRI KU
BERLAMBANG BURUNG GARUDA PERKASA
BERKIBAR MERAH PUTIH
PERTANDA CINTA ILAHI
KEBERAGAMAN DALAM KESATUAN
KESATUAN DALAM KEADILAN
KEADILAN DALAM JIWA PEMIMPIN
KEADILAN DALAM JIWA RAKYA NEGERI
TERCINTA
Firdaus Syam
Pagar Alam
212019
Monas
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75 Tahun Kemerdekaan
KISAH....KHALIFAH,
BURUNG, &
KEMERDEKAAN
Al kisah..
seorang bapak..
melihat anak kecil sedang memegang seekor
burung
digenggamnya dengan kuat burung itu..
hingga tak bisa terbang..
Sang bapak lalu menebus burung itu...
kemudian burung itu dilepaskan.....
bebas terbang...merdeka
mengepakkan sayap..
terbang nian di udara nan bebas....
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Siapa gerangan bapak itu ?
dialah khalifah Umar bin Khatab...
Siapa Umar Bin Khatab itu ?
Umar bin Khatab,
adalah seorang yang kaya raya di kota Mekah
adalah orang sangat dermawan dimasa itu
adalah orang yang adil dimasa itu....
adalah orang dikenal demikian zuhud
dan disegani.....
Umar bin Khatab..
adalah Khalifah yang perkasa saat memimpin..
salah seorang sahabat yang mulia Muhammad
SAW
Dalam satu riwayat ...
perjalanan kisahnya..
Umar bin Khatab wafat..
semua ulama memikirkannya dalam masa wafat
beliau..
demikian cintanya..
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hingga satu saat..
seorang ulama bermimpi ...
bertemu sang khalifah perkasa itu..
lalu bertanya;
“wahai khalifah amirul mu’minin..”
“bagaimana keadaanmu” ?
bertanya ulama itu...
bertanya dalam mimpinya
Khalifah Umar menjawab:
“sungguh aku didatangkan 2 Malaikat ....:
“datang dari arah Timur”
bertanya tentang semasa hidupku...
namun dicegahnya
atas izin Allah.. .
sosok malaikat yang juga datang dari arah timur
..
hingga aku terbebas dari Azab kuburku..
“Lalu...”:
dalam mimpi itu
ulama bertanya lagi :
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“apa gerangan yang membebaskan mu wahai
khalifah....?”
“apa karena..
kedermawanan mu”,
“tanya nya”:
dijawab oleh umar :”bukan”.
apa karena keadilanmu:
“bukan, jawab khalifah”
apa karena kezuhudanmu..?
“tanya ulama itu”..
Jawab Umar:”bukan”.
lalu karena apa..?
“tanya ulama itu”.
Jawab umar:
“aku dibebaskan
dari azab kuburku..
karena memerdekakan
seekor burung..
dari genggaman seorang anak”.
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Membebaskan..
Memerdekakan ..
Makhluk Allah Swt
dari penjara ...
karena tidak bersalah..
sungguh berarti...
dari lepasnya azab kubur...
Hikmah ...
bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap
makhlukNya...
merdekalah kita...
hidup kita..
hanya bersandar kepada Sang Pancipta...

Firdaus Syam
Jakarta, Jum’at 7 /8/020
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SOAL PELARIAN
ISIS
Ini pidato kaya Tuhan..
Menghakimi dan menyimpulkan
Tapi isinya ketakberdayaan..
Ketakutan menghadapi pelarian anggota ISIS
Mereka kan WNI
Buat saya ISIS itu berbahaya..
Tapi lebih berbahaya bila dibiarkan melanglang
buana....
Tak kembali ke NRI membawa masalah baru..
Bisa jadi alat otak raja penebar radikalisme dan
terorisme
Saya yakin bisa diatasi
Hanya yang penakut dan pesimis jadi pecundang
Benar bisa diatasi...?
Lihat bagaimana cara kerja para wali....
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Yang ragu bisa menjadi yakin...
Yang hitam jadi putih..
Yang pendosa bisa tobat..
Yang pesimis bisa jadi optimis...
Maka negeri Nusantara menjadi bermartabat..
Kecuali
mental penakut dan berfikir pesimis ..
Akan dikalahkan oleh kejahatan seperti ISIS
Menghadapi ISIS runtuhkan optimis dan berani..
Bangsa Indonesia sudah teruji...
Sejarah menjadi bukti
Apakah penjajah Belanda Jepun tidak sadis..
telah memberikan banyak  penderitaan kepada
rakyat Indonesia...
Apakah penjajah tidak punya ideologi..?
Apakah mereka tidak melakukan kekerasan dan
ketakutan..?
Apa beda dengan ISIS..?
Yang beda jumlahnya..!
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Semua bisa menjawab dengan kata yang sama..?
Tentang kejahatan ala teroris
bisa negara bisa kelompok
Membunuh dan sadis..
Sungguh..
Bangsa Indonesia mampu mengatasi
Soal palarian ISIS itu tantangan generasi
jamannya ..
bangsa Indonesia saat ini...
Mau jadi pecundang atau pemenang
Karena penyakit
“takut” dan “pesimis”
Atau siap mengatasi tantangan jaman..
Phobi yang merasuk dalam jiwa memang
berbahaya..
Sebaliknya..
Kelembutan dan kecerdasan sebuah bangsa
adalah kemampuan menaklukannya siapapun
itu..
termasuk pelarian ISIS...
Jadilah kita bangsa pemenang....
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Kita berdiri
dimana merah putih terpatri didada...
Ketaqwaan menjadi kendara
Persatuan sebagai perisai bak pending
Nusantara.
Takkan lari atau menghindar mengatasi ratusan
orang ini.
Indonesia punya segalanya..
Bangsa Indonesia telah teruji dengan
sejarahnya..
Kok gamang menghadapi pelarian ISIS...
Ayo jangan hanya katakan Aku Pancila..
Jadikan sakti Pancasila mampu meruntuhkan
kejahatan prilaku ISIS
Hadapi bukan ditakuti...
Tundukkan bukan dihindari..
Karena pesona khatulistiwa selalu disinari
matahari..
Dari Timur ke Barat..
Sebagai kekuatan enerji dan inspirasi anak
negeri..
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Taklukan ..taklukan..taklukan
dengan cara...
dengan ilmu..
bukan dengan ketakutan..
bukan dengan perdebatan..
Yang berujung  pada pesimistis...
Renungkan...
fikirkan
Lakukan.....
“Berani dan Optimis”

Firdaus Syam
Pagar Alam
9/2/2020.
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Bagian 2
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Untukmu Bj. Habibie
Mutiara Nusantara*
Saat kudengar kabarmu..
pergi untuk selamanya
Ku sedang duduk
Sore di balkon hotel Sangrila
Lalu...
Hp berdering ..
Dari Studio CNN..
Memberi kabar belasungkawa..
memintaku hadir di studio untuk bincang tentang
B.J.Habibie
duduk terpaku..
Mataku berbinar..
Hilangnya satu tokoh bangsa..
jujur...spontan berapi api dalam berbicara.
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senyum lebar
dengan mata seperti bola ...
Bersinar penuh arti..
Habibie matamu penerang membawa pencerahan..
Tentang hari esok Indonesia
Gemilang...
Kepala mu sering bergoyang ketika bicara..
Mengguncang pikiran..
Utuk lompatan jauh kedepan tentang peradaban
Indonesia..
Satu waktu kududuk bersama menatap mu
mencondro..
apa kira yang ada dalam benakmu..
Lalu..
kulontarkan sejumlah pertanyaan
untuk satu buku tentang mu....
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Habibie
bicara tanpa sekat...
agama...suku..golongan juga kelompok..
Pikiranmu demikian terbuka.
jernih...
bebas lepas...tegas
dan penuh solusi
mengajak bangsa Indonesia utuk siap berkompetisi
sehat
Nasionalismemu...
tanpa baju retorika dan kegamangan
melainkan mengalirkan
enerji kecerdasan tentang peradaban Indonesia
jaya..
BJ.Habibie
dalam bicara penuh muatan logika kuantitatif..
tapi cinta dan romantisme
bernas ketaqwaan..
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dalam kekuatan
bagaimana teknonologi ..
ilmu dan modernisasi
di Indonesia..
harus dibangun dengan kejujuran...Integritas
penuh kerja keras dan tanggungjawab
Rinduku padamu..
tetes air mataku membasuh pipi mendengar
kabarmu menghadap illahi....
bukan semata sedih..
dan kehilangan...
Lebih dari itu...
Ada cinta
dan kealpaan bangsa ini
terhadap gagasanmu
kecerdasan, pandangan, nasehat, ketulusan.
juga diskursus dari mu...
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banyak tercampakkan..
lalu meninggalkan jejak gagasanmu
Yang demikian jenius..
tapi penuh tawadhu
BJ Habibie,
Hadirmu bukan semata teknokrat...presiden dan
bapak bangsa...
Hadirmu juga mengangkat wibawa kecerdasan anak
Indonesia di kancah dunia..
Pagi ini..
kucoba goreskan pena tentang mu..
menerawang jati dirimu yang ku kenang...
sungguh engkau putera bangsa ..
hadir dalam pusaran kemelut Indonesia..
Sebagai mutiara kemilau..
Selamat jalan..ayahanda..
BJ Habibie...
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Pesan akhirmu..
Adalah sinar mentari menuju Indonesia jaya..
Selamat jalan Habibie
Insya Allah Khusnul Khotimah..
Aamiin.

Firdaus Syam
Pagar Alam
Sudut kamar hotel Sangrila
12/9/2019.
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Suatu hari dengan
Bj.Habibie
Satu ketika BJ. Habibie memberitahukan ke saya
untuk ikut bersa manya keka mpus UI tepatnya
hadir di Balairung. Saya tanya :”ada acara apa..”?
Jawab beliau :” Saya akan dianugerahkan Doktor
Honorus Causa untuk F iloshop Techologi”, anda harus
hadir...
Sy bertanya pada diri sendiri.., apa hubunganya
mengundang saya yang “fakir “ ini. Tak
la ma berselang salah satu guru besar di UI
menya mpaikan bahwa salah satu pertimbangan
BJ Habibie dianugrahkan gelar diatas tidaklain
adalah kandungan isi dan terbitnya buku
pemikiran BJ. Habibie yang berjudul
“Renungan BJ. Habibi dala m Membangun
Peradaban Indonesia” terbit ditahun 2008...
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saat 100 tahun Su mpah Pemuda dan 10 tahun
Reformasi......
Jadilah BJ. Habibi sebagai filosof teknologi..
KET IKA KU BERTANY A
Masihkah ada Peghormatan, Penghargaan dan
senyu man simpatik kepada pengelola negara, ketika
tak ada ucap maaf dan kesedihan mendala m
terhadap keadaan rakyat kecil menjadi korban
salah urus dan obral janji tak terpenuhi dala m
membangun negeri ....?
Asap tebal tak kunjug usai
Ga mut pada m kala nafas telah tersesak, muka
tertutup dan air mata terurai
Masihkah kita menjadi penikmat kekuasaan
dengan segala fasilitas dan hedosnistis ditengah
airmata rakyat dan jeritan anak ka mpus yang
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meneriakkan ada ketidak beresan dala m
penga mbilan kebijakkan...?
Pajak serba naik
Kehidupan semalin sulit
Keindahan pembangunan untuk yang berduit
Para elit dan penguasa menepis fakta
Menutup telinga
Masihkah kita senang bersukaria berkeliling negeri
dengan biaya negara dari pajak rakyat dan tak
peduli lagi bisikkan nurani untuk mau menunda
dan peduli pada akar ru mput yang masih terhimpit
hidup berurai air mata menagih janji para elit
negara..?
Penguasa bilang
Emang gue pikiran
Penguasa bilang kerja keraslah..
Penguasa bilang gue pemenang
Penguasa bilang..
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Gue memang penikmat kekuasan...
Tuhan saja tak berdemo
Tuhan saja tak protes
Siapa elu.....
Semoga kita jauh dari kabut kemelut zulmani...
Yang tak lagi memiliki harga diri dan cinta
kemanusiaan
Buat para aktivis masa la mpau...
Sadarlah

Firdaus Syam
Pagar Alam
21/9/2019.
Beranda rumah kecilku.
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BUYA MALIK FAJAR
Buya Malik Fajar, ...
Guru, pemimpin, dan
pemandu..
bagi yang menyaksikan cahaya pagi
bersinar...
cahaya ilmu dan pendidik
Buya Malik fajar,
Sang Guru...
memandu kemilau ilmu
nan segar dan sabar..
bagai fajar menyingsing
menghantarkan kehidupan dari gelap dan
terlelap
menjadi terang benderang membangkitkan
semangat penuh serapan ilmu dan masa
depan....
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Buya Malik Fajar, ..
Memang gagah perawakan..
Santun dalam berteguran..
Terbuka dalam tukar fikiran..
Murah senyum saat kita bersapaan....
Itu yang saya tau...
Buya Malik Fajar,
Lapang kepribadian
Mengingatka lapangnya ..
hati pikiran dan jiwa ..
dikala menikmati cahaya sang fajar dipagi
yang indah...
menapak awal memulai...
mengail kehidupan
Buya Malik Fajar,..
dari guru yang digugu dan ditiru..
hingga dosen yang demikian konsen ..
menapak maqom dipuncak
nan rancak perguruan
di pendidikan tinggi
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Perguruan Muhammadiyah..
menerima amanah melayani umat...
Merawat masa depan anak bangsa
berbakti dan.. mengabdi pada
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Jabatan mulia...
di Republik berlambang Garuda...
Meresonansikan
Tut Wuri Handayani....
sebagai guru, pemandu..
pemimpin yang memberi keteladanan....
Tentang ilmu, karakter
Seperi Sang Fajar
datang dan pergi
Selamat tinggal..
Prof.Dr. Buya Malik Fajar..
sang fajar dan cahayanya
selalu datang... mengingatkan kita
semua.....
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namun, ....
saatnya jua pergi menghilang di ufuk
kepastian...
Do’a kita semua untuk Buya
Firdaus Syam
Pagar Alam
6/9/020
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Adinda Zahra
Ayufi Ramadhani,
Dede, satu panggilan untukmu karena
manjamu tapi juga kehangatan kasihmu
pada ayah dan semua yg dekat dengan mu.
Dinda, Ayah sudah baca kata demi kata
dari pikiran dan relung hati yang tergores
dengan pena elektronik yang putih, tentang
Ayah direlung mata hatimu.
Terimakasih, tak sangka, diammu sungguh
menyimpan kubangan imajinasi yang begitu
dalam, penuh pesona spiritualitas dan
ketulusan.
Beningnya hati dinda..
Kali ini, disepertiga malam dipenghujung
tahun 2019, hari rabu dini hari menjelang
subuh, di kamar masa remaja ayah...
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Saat duduk ...
Air mata ayah menggenang disepanang
tepian bola mata ayah..
bukan sedih...
bukan nestapa...
bukan bingung....
Tapi goresan pena dinda, ayah takjub...
Ungkapan dinda adalah
“enerji kecerdasan spiritual dan emosional”
begitu menawan.
Dr. Dinda,
terimakasih..ayah
Jelajahilah apa yang bagus untuk dilakukan..
Jelajahilah petala ilmu yang dihamparkan
Ilahi Robi..
Jelajahilah karena disitu ada wibawa dang
pengormatan untuk citamu..
Jelajahilah...
jangan merasa lelah...
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enerji itu..
ada pada semangat,
ada pada ruku ...
dan sujud dinda...
Dr. Dinda,
Ayah selalu direlung matamu...
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SEMANGAT...
Semangatttt,..
Keren...
Karena semangat itu enerji .
Yang membuat kita kuat...
Karena semangat itu
kita terus bangkit....
Karena semgat itu
kita akan menemukan dimana harus kita perbaiki
dari kekurangan kita..
Karena semangat itu
kita menyadari melakukan sesuatu yang besar itu
tidak bisa hanya sendiri..
Karena semangat itu...
Kepedihan teman, kesedihan, ...
dan kepahatinan
membuat sirna karena bahu kita siap untuk
85

menjadi tersandar membantu yang akan
terjatuh...
Karena semangat itu, rintangan demi rintangan
atas izin Nya..kan terlalui..
Karena semangat itu
Buah ranum dari apa yang kita capai dan usai kita
kerjakan...
Kita nikmat dengan rasa syukur...
Karena semangat...
Tak ada kata gentar... apalagi mundur...
Teman,...
Dijalan ini tak ada kata berhenti...
apalagi surut..
Mereka yang bergerak..
Mereka yang di depan.
Mereka yang berhenti sejenak..
Kan tergilas oleh mesin sejarah dan perubahan..
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Semangat ...
Semamgat...
Ingatlah pada...
Yang Maha Kuasa...
pencipta semesta..
agar semangat kita menghasilkan kebaikan
Menghasilkan kemajuan
Menghasilkan kebajikan..
SEMANGAT ITU BERARTI KITA MASIH
ADA....

Firdaus Syam
Pagar Alam
30/7/020
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Sebuah Kebanggaan
Kebanggan memang mempesona....
kebanggaan
bak lampu pijar ...
diatas pentas penuh keriuhan dan sorak
soray..
walau akhirnya sepi .
bak deburan ombak surut perlahan ditepian
pantai..
tinggalah pasir gemercik..
lalu terinjak kaki telanjang..
terkikis ombak tak berarti...
hilang kenangan
ingatan tiada catatan
kecuali sanjungan...
itulah kebanggaan semu
Kebanggaan..
sesungguhnya..
hanya ada dalam hati yang ikhlas,
siap memberi tanpa catatan tanpa
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ungkapan..
tanpa pujian tanpa..
pentas dan podium...
kebanggaan..
sesungguhnya hanya ada dalam jiwa
bercahaya kasih sayang,
senang memberi
suka bertegur sapa..
dengan senyum..
dan mata hati nan kemilau hingga menembus
singgasana ilahi....
Kebanggaan.....
ada dalam mustika dan mahkota hamba
Allah,
yang ruku sujudnya terbina nyata dalam
kehidupan keseharian
bukan karena kedudukan ..
bukan karena jabatan..
tapi...
Kebanggaan hadir
dimana air mata duka berubah menjadi
senyum bagi hamba Allah yang menderita....
bersulam amal... berterompah cinta kasih
sayang...
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Karena kebanggaan hakiki
ketika mereka yang menderita terangkatlah
harkat martabatnya..
Firdaus Syam
Pagar Alam
12/7/020
Saat mentari pagi
Jakarta.
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ANANDA
Wajah berwibawa
Tatap matahati terbuka
Apa adanya..
Santriwati melangkah
Jauh dari rumah ..
Jauh dari bunda dan ayah..
Jauh dari kakak ..
Dan sanak saudara..
Apa lagi dari kesantsian..
Tertutup demi bekal hari hari esok yang gemilang...
Melambunglah tinggi..
Menembus pelangi hati..
Dengan iman ayah bunda bekali..
Dengan nasehat, senyum dan hikmah untuk ananda
Bagai setangkai bunga..
Kelak menjadi setaman bunga di hati....
Wow......
Indah dipandang ...
dan menyenangkan
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bagi sekeliling kehidupan
tempat ananda tumbuh dan berkembang ..
Kan selalu
Tersinari cahaya ilahi....
Melangkahlah untuk hari esok..
dimana ananda.. menggemgam..
bunha mawar...
cita, cinta, dan citra...
Do’a selalu...
Sepanjang nafas ayah..
buat ananda.

Ayah Firdaus Syam
12/9/020
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Bagian 3
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Pantun Jenaka
Tanam Biji Bunga Melati
Tanam pepaya di waktu Pagi.
Kalau Lah Janji Tak Ada Bukti.
Apa Guna Nya : dipilih lagi
Pohon Petay Dahan Nya Tinggi.
Dahan Nya Tinggi Buah Sebiji.
Jangan Lah Sampai Tertipu Lagi.
Jangan Di Pilih Yang Ingkar Janji
Main Gasing Pake Kebaya.
Bakar Lah Lilin Ganti Lentera.
Orang Asing Makin Berjaya.
Rakyat Yang Miskin Makin Sengsara
Anak Kucing Burung Gereja.
Makan Lah Anggur Di Atas Meja.
Orang Asing Di Kasih Kerja.
Rakyat Nya Nganggur Kok Cuek Aja
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Main Gasing Pake Kemeja.
Main Sendiri Hari Selasa.
Orang Asing Selalu Di Manja.
Rakyat Sendiri Malah Di Siksa....
Makan Bihun Burung Merpati.
Di Campur Biji Bunga Melati.
Bertahun Tahun Rakyat Menanti.
Hanya Lah Janji Tak Ada Bukti...
Siburung Dara Terbang Kehulu.
Burung Kenari Sayap Nya Biru.
Satu Kan Suara Dalam Pemilu.
Yuk Kita Pilih Pemimpin Baru....
Jangan Lupa Baca Bismillah.
Niat Nya Tulus Karena Allah.
Pilihlah pemimpin seperti Rasulullah
Dia cinta orang miskin yang tidak pernah
tinggalkan sholat 5 Waktu
Pilih Pemimpin kali ini Yang Berwibawa
membela Rakyat negara dan bangsanya
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Suara Pagi
Hati Kami
Pagi ini cerah mentari tertawa tanpa rintik
gerimis..
Pagi ini cerah usai berdoa menyepi....
Hangatkan jiwa hati..
Buat sang mujahid yang tak pernah sepi
menghitung jemari hidup yang semakin
terkikis waktu....
Dalam lorong kehidupan memupuk amal
amal kebajika..
walau hanya setetes embun pagi...
Walau hanya segaris tipis temaram cahaya
redup dalam gubuk sepi...
lentera itu menjadi demikian berarti...
Dikala sunyi, sepi, sendiri melawan gelapnya
jaman..
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dan perihnya hati...
Dari jiwa muda mujahid yang berjuang tak
takut mati..
Tapi tak ada ruang menghindar dari takdir
ilahi....
Pagi ini begitu indah..
Seperti senyum sahabat sejati..
Yang terus melawan kezaliman yang tak henti
Di jalan demokrasi
Di kampus peradaban
Di taman perjuangan
Di rumah keimanan
dinegeri para wali.....
Saatnya
Resonansinya
bagai muazin mengumandangkan azan
di lima waktu....
Selalu berarti..
Pagi ini begitu bergairah..
Bagai bunga mawar yang merekah memerah
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menandakkan keberanian yang tak kunjung
padam..
bagai melati yang tumbuh menjulang putih
dan suci..
adalah generasi yang tulus.
menyampaikan aspirasi....
dalam jiwa yang takkan bisa dikekang..
dalam jiwa yang memberikan dentuman
keras..
dilangit jagat kedurjanaan
di negeri pending emas dunia..
Nusantara kita...
Pemuda, mahasiswa, remaja emak emak para
pejuang kampus dan relawan merah putih....
Disini selalu kita berdiri..
Satu hati..
Satu tekad..
Satu langkah ..
Dalam deburan..
ombak Nusantara
di 2 Samudra
Bagai saf..saf..
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tersusun rapi...
Tak takut mati..
Kecuali..
Ruku..sujud jiwa merdeka..
Pagi ini..penuh rahmat
Bumi masih berputar..
Bagai roda yang terus bergerak
Penanda..
suluh perjuangan
terus menyala......
takkan berhenti....
bagai angin bergelombang...
bagai ombak berdebur..
menggoncangkan bumi.....
bagai awan yang berarak menyelimuti langit ..
Lalu menurunkan hujan untuk
menghidupkan ..
kering kerontag kejujuran..
membersihkan hitam jelaga kekotoran dan
kerakusan penguasa lalim....
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Mahasiswa, pelajar, emak emak relawan
cendikia dan perwira
Jadilah bunga mataharii..
Jangan jadi bunga bangkai..

Jakarta
Teras rumah Saharjo
6 Oktober 019
Firdaus Syam
Pagar Alam
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KETIKA KU BERTANYA
Masihkah ada Peghormatan, Penghargaan dan
senyuman simpatik kepada pengelola negara, ketika
tak ada ucap maaf dan kesedihan mendalam
terhadap keadaan rakyat kecil menjadi korban
salah urus dan obral janji tak terpenuhi dalam
membangun negeri ....?
Asap tebal tak kunjug usai
Gamut padam kala nafas telah tersesak, muka
tertutup dan air mata terurai
Masihkah kita menjadi penikmat kekuasaan dengan
segala fasilitas dan hedosnistis ditengah airmata
rakyat dan jeritan anak kampus yang meneriakkan
ada ketidak beresan dalam pengambilan
kebijakkan...?
Pajak serba naik
Kehidupan semalin sulit
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Keindahan pembangunan untuk yang berduit
Para elit dan penguasa menepis fakta
Menutup telinga
Masihkah kita senang bersukaria berkeliling negeri
dengan biaya negara dari pajak rakyat dan tak
peduli lagi bisikkan nurani untuk mau menunda
dan peduli pada akar rumput yang masih terhimpit
hidup berurai air mata menagih janji para elit
negara..?
Penguasa bilang
Emang gue pikiran
Penguasa bilang kerja keraslah..
Penguasa bilang gue pemenang
Penguasa bilang..
Gue memang penikmat kekuasan...
Tuhan saja tak berdemo
Tuhan saja tak protes
Siapa elu.....
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Semoga kita jauh dari kabut kemelut zulmani...
Yang tak lagi memiliki harga diri dan cinta
kemanusiaan
Buat para aktivis masa lampau...
Sadarlah

Firdaus Syam
Pagar Alam 21/9/2019.
Beranda rumah kecilku.
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BANGKIT PELAJAR, PEMUDA
DAN MAHASISWA
Bila rakyat sdh ditindas..
Suara demoktasi dibungkam
Insya Allah..
Tangan Allah ...
Akan menggerakkan anak muda ...
Mereka yang berhati jernih..
Bukan jabatan..
Bukan popularitas..
Bukan penghargaan..
Apalagi sekedar kum....
Atau kedudukan..
Nurani....
Tak bisa dibeli..
Hanya ada pada jiwa pembersni...
Pelajar ...mahasiswa...
Pemuda ...
Saatnya bangkit....
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Hancurkan keangkuhan ..
dan kezalim
Senja,
Diperjalanan pulang
Aku lihat kumpulan anak pelajar....
Berseragam...
Meneriakkan simpatik
Kepada perjuangan mahasiswa....
Ya Allah..
Tumbuhkan kesabaran
Kekuatan...
Keberanian...
Dan lindungan Mu
Untuk kemuliaan negeri ini
Kala senja,
tepi jalan saharjo
25/9/019
Firdaus Syam
Pagar Alam
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Mana Aktivis
Sejatimu
Aktivis 70 an 80 an ...90 an
Masih adakah...
Masihkah dia m membisu...
Dulu...
berteriak atas na ma rakyat...
Dulu...
berteriak dengan sikap independensi..
membela kebenaran...
Dulu..
berteriak demi nurani rakyat menderita
berbuat kebajikan..
sebagai insan cita...
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Kini..
kuasa, tahta, harta..
popularitas....
nikmatnya fasilitas negara....
Cukup bangga dengan gelar akademik....
Lupa....
Lupa....
dan lupa...
Tak bergiming dengan suara panggilan...
adik adik ka mpus berjaket alma mater...
Menyuarakan kejujuran...
Tak bergiming dengan biaya hidup berhimpit sulit...
ruang sejarah mu ditutup dengan
“ketulian” dan “buta mata hati”.......
Karena duduk nya man dikursi jabatan...
Asik berteori dan meneliti dala m dunia mu semata..
Menjadi manusia di menara gading......
Bagai robot dan skrup dala m kehidupan gemuruh
mesin industri.....
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Lupakah dengan heroikmu
Mengajak rakyat sadar dimasa lalu..
Dala m kesulitan serta penderitaan tetap..
selalu digarda terdepan perjuangan
Untuk satu perubahan
Walau luka menganga.
Perih merintih..
Pilu batin dan air mata menetes lara..
Aktivis,...
Tetap tersenyu m..
dala m haru biru menyuarakan keadilan dan melawan
kezaliman penguasa
Kini...
Saat kematangan usia..
haruskah perjalanan waktu sikap tak pedul menjadi
budaya hidup..
Hanya karena keadaan..
Hidup nya man lalu tak peduli...
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Aktivis sejati..
Sudah pensiun..

Jakarta
Pojok kota
23/9/019
Firdaus Syam
Pagar Alam.
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Wahai Mahasiswa
Masih diamkah....?
Wahai aktivis yang kini di kursi kekuasaan
Bocah meninggal karena asap tebal...
Mahasiswa sidah gak percaya sama DPR.....
Pajak merambat mencekik
Harga melambung menutup mimpi....
Harapan hilang ....
Dihembus angin kepongahan sang kuasa
Bangkitlah....
Sadarlah......
Turunlah......
Tobatlah.......
Wahai aktivis penikmat kekuasaan...
Dijalan ini tak ada kata untuk berhenti....
Usia bukan penghalang...
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Bila kaki sudah melangkah
Tangan mengepal dan mengadah penuh doa
Mulut bersuara lantang berkumandang....
Goresan pena menjadi inspirasi jiwa....
Ketertindasan..
Penderitaan....
Kesewenang wenangan
Ulama lurus tak lagi di dengar....
Dosen dan akademisi asik asik dengan menara
gading ilmu dan penghargaan
Harapan kita
Pada mahasiswa..
pemuda heroik pemilik masa depan negeri ini
Hanya di jiwamu masih ada idealisme sejati......
Tak gentar dengan sepatu laras...
Karena kamu cerdas...
Tak gentar dengan peluru..
Karena kami tak takut diburu...
Kamu mati berkalang tanah..
Sejuta awan menaungimu..
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wahai anak muda...
Kamu hidup terus berjuang, 100 juta tangan
Menjemputmu lebih indah dari karpet istana...
Jangan mundur,
Karena kemenangan tak ada kata berhenti...
Bumikan idealisme diri..
Ditengah kekuasaan tirani....
Bergeraklah wahai aktivis muda.....
Tinggalkan kami aktivis tua penikmat kekuasaan..

Pagi, 24 Sept,2019
Kala mentari pagi
Firdaus Syam
Pagar Alam.
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DARI KITA UNTUK
ADIK MAHASISWA
Perubahan itu proses,
adik adik mahasiswa
kamu telah mempelopori.
berbuat...
dengan lugas..
menggugat ketidak beresan dalam urusan
negara
di negeri ini....
Mereka adalah
adik adik berhati mulya..
tak ada kepentingan sesaat..
mengharap naik pangkat, popularitas, jabatan
apalagi sekedar mengejar kum....
adik adik..
persembahkan waktu, tenaga, pikiran...
memahami kepedulian
masa depan negara...
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Nah dari kita,...
janganlah terbetik
ucap bibir penuh curiga, sinistis,
“menyayangkan”,
kecewaa,
atau bahkan menggugat
dan mempertanyakan
hanya bersandar..
perasaan dan pikiran
yang “naif”, “takut”,
“penuh prasangka” dan “curiga....
Berikan senyuman kebajikan
Acungkan jempol...
Lalu..
doa kan....
agar adik adik...
selamat, sukses,
kelak menjadi kampium kemajuan bangsa
Indonesia dimasa datang
Mereka adalah adik adik yang memiliki rasa
peduli, berani, militan, penuh percaya diri..
baranglaka yg
dalam jiwa mahasiswa..
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Mereka tidak menuntut dosen, Doktor,
Profesor, peneliti untuk turun ke jalan
Tapi beri jalan buat mereka untuk merdeka...
menyampaikan pandangannya
mereka adalah..
pemimpin dimasa depan..
Adalah mulia kita semua ....
untuk lebih mengerti.. belajar menghargai
ketulusan adik adik mahasiswa...
menjalankan amanah mulia yakni..
peran demokrasi..
yang kini buntu..
dan penuh manipulasi...
Pagi ini udara cerah..
Walau kemarin hingga malam...
Gas airmata... membumbung putih
menyelimuti udara..
langit negeri ini...
Teriak tangis, rintihan, luka dan darah
tertumpah..
dalam aksi tindakan brutal..
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Adik adik mahasiswa
Mentari pagi merekah..
Penuh gairah dan enerji
Bangkit...bangkit...!!
Siapapun boleh bicara..
Mungkin adik
“Belum kalah dalam pertempuran..
tapi, percayalah..
Adik adik . .
akan memenangkan peperangan”
Karena senjata, kekerasan, kesombongan...
Tak kan meruntuhkan
jiwa merdeka mahasiswa
Bangkit...

Firdaus Syam
Pagar Alam
25/9/019
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Jangan Tanya
Jangan tanya mahasiswa berorasi ketika
demonstrasi
Jangan tanya anak sekolah berani pasang
aksi......
Jangan tanya emak emak menggugat
politisi...
Jangan tanya kenapa rakyat menuntut
jokowi....

Tapi tanya
Kenapa mahasiswa protes diperlakukan
tidak manusiawai...
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Kenapa anak anak turun kejalan di
pukuli...
Kenapa emak emak berdemo disakiti...
Kenapa janji ke rakyat dingkari dan
dikibuli...

Mahasiswa, pelajar dan emak emak...
Jangan pasrah
Jangan merasa kalah
Jangan jadi pecundang
Perjuangan demokrasi belum lagi usai....
FiS. 26/9/019.
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KAHMI DAN HMI
Terlalu lama menjadi gerbong elitis ...
hanyut dalam seremonial dan pemikiran yang
melayang gegap gempita di langit harapan..
Tak terdengar napak di bumi
Tak tercium dan terlihat oleh aka rumput yang
terhimpit sepi...
Tanya sama petani kenalkah mereka...
Tanya sama pedagang di pasar kenalkah mereka..
Tanya adik adik di sekolah kenalkah mereka..
Tanya sama anak tongkrongan kenalkah mereka...
Mungkin tau tapi tak banyak tau tentang mu
pesona mu hilang..
yang ada dan tersisa
di lorong lorong kampus..
merayu rayu untuk bergabung dengan mu..
atau ada episod mengaku ngaku nama mu...
Di bilang elit tapi alit..
Di bilang besar tapi kesasar
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Di bilang bergerak
tapi seperti riak gelombang yang terserak...
Di bilang hebat..
Tapi entah kemana berkelabat...
Di bilang jago..
tapi pelanga pelongo
Di bilang intelektual
tapi lambat merespon yang aktual...
Pandai seminar..
tapi artifisial..
di bilang cerdas...
tapi tak terlihat cergas..
KAHMI dan HMI kini..
Merentas sejarah seperti jenazah terkena wabah..
melangkah pergi..
tak ada yang peduli..
Hijau Hitam dan Putihmu
layu bak beludru berdebu
tersenyum terpaksa berkesan malu..
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Mereka yang bergerak
kamu hanya terhentak..
terbelenggu pesona agung semboyan dan tujuan
KAHMI dan HMI kini
Bukan pentas membuat semua cerdas..
hanya alat meraih kekuasaan..
Retorikanya..?
jangan ditanya jagonya
berselimut intelektualitas..
namun pesonamu kini tidak menggerakkan enerji
militansi yang berkeadaban
yang dirasa terkungkung budaya elitis
di panggung birokras dan kekuasaan
KAHMI dan HMI
Ayo kembali pulang..
umat, bangsa dan negeri ini
sedang sekarat..
hilang karakter
melarat jatidiri..
pandai berhutang
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dan cerdik menikmati..
kapal bangsa ini sedang terkoyak...
KAHMI dan HMI..
dimana nahkoda mu..?
ataukah kamu
hanya gerbong buat mereka yang suka bertualang...
Yakin Usaha Sampai..
sayup.... ku dengar indah
di setiap arena perkaderan
namun....
lirih....sepi dan tak peduli
hilang tak berkesan
tersihir pesona kekuasaan.

Firdaus Syam
Pagar Alam
13/6/020
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Oh..HMI Yang Tercabik
Mana Presidium
Majelis Nasional KAHMI..
Kepemimpinan dan wibawa..
Hilangkah....?
Berganti...
Seremonial, cipika cipiki..
Gunting pita, memberi sambutan...
Bercerita pengalaman dan kehebatan.....
Bongkar Perkaderan..
Bongkar nostalgia
dudukan senioritas..
duduk dialog populis..
Benihkan integritas insan cita HMI....
Runtuhkan kultur elitis...
Bentangkan gagasan kritis..
73 tahun HMI...
Berkacadirilah...
Pesan moral menjadi tiada arti..
124

Hakekat misi HMI tenggelam dalam dasar
kekacauan menangkap arti
Bila keteladanan berubah dengan kebanggaan..
bila ketawaduan berubah dengan bangga
jabatan..
bila intelektualitas dikalahkan selera kekuasaan..
Insan kamil menjadi mitos dan hayalan kader
dan alumni...
Pelatihan hanya rutinitas ..
Menghitung kader dalam album hijau putih
cerita jumlah yang bertambah...
Tapi tak jadi kecambah
untuk tumbuh YAKUSA
menggapai ridho ilahi..
Karena tercabik perpecahan oleh ego maumu
sendiri..
Kader di kampus HMI
sungghuh muak demokrasi musyawarah yang
tiada lagi dijunjung tinggi
Kecuali...
bendera HMI berkibar lusuh..
disudut sepi...
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Oh HMI oh KAHMI
Masihkah kau bernyala..
Diufuk negeri para wali..
penuh derita anak negeri..
Dalam belenggu para ulama terkriminalisasi....
HMI dan KAHMI..
Serasa tak peduli..
Bukan bisu dan tuli...
Tapi....
Spirit militansi dan intelektualitas mu..
Tertutup kalbu kebanggaan akan krkuasaan dan
jabatan...
Lukamu..karena ulahmu..
Oh HMI yang terjabik..

Firdaus Syam
Pagar Alam
Kala senja di Kota Tua
13/2/020
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TAFAKURLAH HMI
HMI KU....
Bukan hanya materi pelatihan saja..
yang lemah tertinggal tuntutan jaman
Sistem training,
pola perkaderan,
kurikulum dan kultur di arena training perlu
diubah..
Kultur komunikasi senior dan kader
Penuh retorik..
riuh tepuk tangan..
sanjung memuji dan menyindir bukan letak
jawaban
bagi kader militan dan independensi
Independensi seharusnya melahirkan kaya
akan gagasan cemerlang dari insan HMI
bukan perpecahan
yang tak berkesudahan

127

Independensi seharusnya melahirkan dialog
kebudayaan..
menuju penguatan kohesifitas organisasi
menjadi sang pencerah bangsa dan anak
negeri...
bukan larut dalam konflik “main kayu” untuk
suatu kemenangan..
Militansi HMI seharusnya ada pada kuatnya
kreativitas, luasnya inovasi, dan dalamnya
rasa berpihak pada nilai nilai kemanusiaan,
keislaman dan kebangsaan
bukan bersandar pada kepentingan
sesaat, berjangka pendek dan hanya untuk
sepotong roti kesenangan dan kekuasaan
Tanpa itu;
Jangan heran HMi
terbelah..
Jangan heran HMI dipersimpangan jalan..
janga heran HMI terbuang..
jangan heran HMI ditinggalkan..
jangan heran HMI asing dimata anak kader
HMI..
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Karena independensi HMI..
Hanya intelektual retorika ..
Karena militansi HMI bermutagenensis
sebatas kagum akan sejarahnya
dan senang menoleh kebelakang.....
lupa kini HMI berkubang menjadikan kader
dalam
jebakan lumpur hedonis..
pragmatis...retorik...
menjadi gerbong lokomotif senior....
bukan menjadi rel bagi pelakunya menuju
insan cita HMI Insan kamil
Sistem training, pola perkaderan, dan kultur
pelatihan tidak menjawab pesan jaman....
Kader dibuai dengan kisah..
pengalaman dan karir politik para senior....
sebuah alunan cita dan mimpi indah
tak sadar memupuk pesona kejumudan,
membangun mental ajudan, berfikir
pada jangka pendek,
bak gerbong ikut lokomotif..
bukan lokomotif menuju tujuan
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bukan realitas yang dihadirkan dan
bukan konsep jangkauan ke depan yang
dirumuskan..
Independensi dan militansi sesungguhnya..
demikian relevan dikembangkan..
tapi terabaikan untuk dipahamkan..
Kader HMI yang dibentuk berbasis integritas
keislaman dan keindonesiaan,
dalam karakter berfikir independen ..
adalah karakter kader HMI yang tidak hanya
kritis, tapi berfikir anti tesis..
out of the box dari cara pandang generasi
seniornya
mencipta bukan meniru..
berani di atas kaki sendiri bukan bersandar
pada bayang bayang pendahulu
Jaman cepat berubah..
Tapi HMI lambat berubah..
Jaman menuntut kemandirian dan
kohesifitas
tapi..
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HMI tak surut dari perpecahan, luput akan
ketertinggalan.....
Jaman menuntut keadaban
Tapi HMI lebih suka kekuasaan..
Jaman menuntut kepastian masa depan
Tapi HMI menciptakan kader penuh
kegelisahan..
Kini 73 tahun usia..
Banyak melahirkan kader istimewa...
Tapi HMI seperti pohom tua renta..merana....
menjatuhkan ...
ranting berserakan..
Jiwa independensi dan militansi mu hilang
dikoyak jaman....
Tafakurlah HMI...

Firdaus Syam
Pagar Alam
5/2/2020
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YAKUSA GARUDAKU
Kanda, Yunda...
jalan itu...
memang tidak selalu datar dan menurun..
tetapi Insan Cita tetap ada di puncak
pendakian..
tak boleh berhenti
tak ada kata menyerah..
disetiap detak jantung perjuangan kita
Adik adik...
Idealisme itu memang imajinasi yang di
mitoskan
namun pesan keilaihannya
jadilah karya - karya imani
nyata mewujudkan suara keadilan anak
bangsa
Saudaraku.
Idealisme menjadi indah penuh heroik dan
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wibawa
jika kita rawat..
bagai kecambah yang tumbuh menjadi
tunas dan kelak tegar menjulang tinggi
menembus langit dan.. kedalaman....
samudra jiwa Indonesia..
Hijau Hitam bergaris putih
bekelabat...
dibawah kibaran merah putih
adalah enerji
yang deburan samudra perjuangannya
terus bergerak tak henti
bagai sonata dalam simfoni
bagai riak air dilembah..
sejuk segar menghidupkan flora fauna
yang tumbuh di muka bumi...
membangkitkan insan berjiwa suhada...
YAKUSA..
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YaKin Usaha SAmpai..
Bila Tauhid senjata penjagamu..
Bila ilmu kendaramu
Bila alhlak mulia tindakanmu
dan..
Bila keteladanan adalah
cara hidupmu
Kanda, Yunda, dan adik adik
Tuhan kan ridho..
jika saudara berada dalam jelaga, lumpur
hitam yang kotor bau busuk sekalipun
menyengat perasaan anak negeri ini
tapi saudara adalah mutiaranya insan
cita...
pencipta, pengabdi ..
dalam nafas kemuliaan tauhid...
guna terwujudnya masyarakat adil dan..
makmur ... dalam kibaran panji merah
putih..
berpagar hijau hitam bergaris putih....
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Himpunan itu hadir dari sabang hingga
meroke..
dalam persada Pancasila terbang bersama
garuda
berdiri tegar diatas cadas kokoh NKRI
dengan kebhinekaan
Hijau Hitam bergaris putih
dibawah bulan sabit membentuk pena...
jangan khianati Insan Cita
hanya karena pesona kuasa
rumah kaca..
mutiara kemewahan
jangan diam tak peduli
ketika fatwa ulama dan.. cendika
telah besuara..
pastikan saudara berdiri
diatas tumpuan kesyahidan
Yakin Usaha Sampai
Ingat...resapi..amalkan
pesan Jenderal Sudirman tentang..
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harapan pada pundakmu
Insan cita bukanlah semata mitos atau
slogan.
karena bumi masih berputar.
dan Indonesia itu merdeka bersulam
rahmat ilahi...
Firdaus Syam
Pagar Alam, 21/6/020
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Bagian 5
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Aamiin..
Ada rizki..
Ayah ..bunda ..kakak ..nabila..ke Unsyah nengokin
dede soleha...
Jaga kesehatan ya..
jua happy..
jng tegang..
Kuliah ilmu di kelas dan lab.
jalani seperti bermain..
riang menyenangkan..
Otak tetap segar hilang beban......

BELAJARLAH BAGAI AIR
Seperti mata air....
Mengalir...bergerak
Ke lembah dan ngarai..
Jatuh sebagai air ..
air tetap bergemuruh..
Menyegarkan...
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Menyenangkan...
Menyekukkan...
air
dentangannya teratur...
menembus batu dan cadas yang keras..
air dengan gelombang deburannya..
Membelah batu karang...
air yang jatuh dari ketingian bagai butiran
mutiara..
namun mampu
melongsorkan tanah..
Semua makhluk butuh air..
Karena beramal mamfaat..
Belajarlah kita bagai air

26/9/019
Firdaus Syam
Pagar Alam
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Sajak buat ust. Lutfi
Salam wilujeng sumping..
Anggrek ungu..
Dan hijau daun..
Mentari pagi..
Dalam gemercik ..
Di desa yang cerah..
Damai penuh ceria...
Ciamis yang manis..
Seperti mojang eis..
Agin dingin pagi..
Kabut dan embun yang membawa misteri...
Ditengah ke galauan anak negeri...
Tanah pasundan..
Tanah pergolakan ..
Dari masa Prabusiliwangi dan Kensatang lalu Sunan
Gunung Jati..
Hingga kemelut Bandung Lautan api...

140

Disini tempat ust lutfi..
Tafakur diri..
Menghitug hari..
Dalam jelaganya jaman .
Yang semakin degil..
Mewah namun tak berarti..
ust. Lutfi..
Latunkan suhuf suhuf para nabi dan sufi...
Agar tatar sunda bangkit kembali dari sunda wiwitan
menjadi...
dakwah gemilang Sunan Gunung Jati...

Beranda Mushola
19/1/2020. F. Pagar Alam
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KOTO LAWEH
Koto Laweh..
Padang Panjang
Kampung indah..
Gunung menjulang...
Koto Laweh..
Padang Panjang
Kampung besar lintas Bukitinggi ke Padang..
Koto Laweh ..
Padang Panjang
Alam terkembang
Kan Kukenang...
Koto Laweh..
Padang Panjang..
Tempat ayahanda..
Mulai berjuang..
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Merajut cita
di Medan Perang..
Kemerdekaan...
Koto Laweh..
Padang Panjang
Alam nan Indah
Di Apit Merapi
dan Singgalang..
Koto Laweh
Padang Panjang
Banyak saudara merantau..
Menanam cita..
Meraih bintang...
Koto Laweh
Padang Panjang
Kini berjuang..
Setinggi harapan
Seindah kenangan..
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Koto laweh
dariku..
dirantau seberang
Do’aku untuk mu
Selalu ku bentang..

Firdaus Syam
Anak Pisang
Berjiwa Pejuang
11/4/020..
Berada Surau di Jakarta
Koto
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Bagian 6
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Buat Kamu, Sahabatku
Ayo...
teman teman..
Kurangi canda dan tawa..
Rasulullah lebih banyak merintih, menetes
kan air mata. .
menangis melihat keadaan umat ...
dimasa masa sulit ...
mengadu pada Allah.....
Baca sejarah saat perang badar.....
Perang uhud...
perang hunain....
Para sahabat..
Memiliki jiwa korsa..
Jiw satria...
Dikala malam..
Bangkit dari tidur..
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Menjauhkan lambung dari pembaringan..
ruku..sujud..
Merintih ...
Memohon pertolongan Allah..
Bagaikan nabi Musa
kala mengadahkan tangan di tepian laut
merah...
Membawa bani israil..
Sementara di belakang bala tentara Fir’aun
yang sanat besar jumlahnya...
semakin mendekat..
Matainasrullah....???
Dimana pertolongan Allah..
Ala innanasrullahiqorib..
sesungguhnya.. Pertolongan Allah sudah dekat....
Para sahabat dikala
malam bagai rahib..
penuh bermunajat
dikala siang...
bagaikan Singa Lapar..
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Merangsek ketengah musuh...
tiada rasa haus dan dahaga...
Karena diujung sana..
ya diujung sana..
dalam kilatan pedang dan senjata...
Ada senyum dan bahagia...
Syahid..syahid...
Teman..
di jalan ini tiada kata untuk berhenti..
Mereka yg bergerak ..
Mereka yang didepan..
Mereka yang berhenti sejenak..
Pasti tergilas roda-roda kezaliman....
Bergeraklah..
Jangan banyak tawa dan canda..
Banyak banyak berzikir..
Agungkan asma Allah..
Panggil..panggil..
Zat Maha Kuasa..
agar ..
Do’a kita mebembus petala langit...
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Mengguncang sifat kasih sayangNya....
Untuk kita......
untuk kita semua
Aamiin.

FS, 5/019
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Reuni &

Persahabatan
Indah....
Seindah di tahun tahun lalu
Saat masa muda belia
Kesederhanaan...
Apa adanya.....
Meramu bintang cita tinggi dilangit....
Namun melangkah jauh tetap menapak bumi
berdiri
Kedip bintang dan taburannya yang indah...
Taklah berubah...
Namun sejuta rambut kita..
yang dulu hitam apakah lurus, ikal, kucay atau
bergelombang..
dihiasi cambang kadang menantang...
kini pudar perlahan....
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putih menua merunduk
berkesan bijak dan menyepi
Tapi,....
Ada yang kita upaya untuk dirawat....
disisa perjalanan usia
yang tak pernah tahu ujungnya ..
tak lapuk dan tak lekang
Itulah.....
“Reui dan persahabatan”

Firdaus Syam
Pagar Alam
2/8/019.
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ANAK 28-80
Foto keren...
Gaya keren..
Rumah klasik...
Umur juga udah klasik..
Alias kolot tapi gagah..
Nu masih garelis....
Walau sudah ada yg kempot..
Atau reyot...
Juga cepet sewot..
Tapi....
Tak memupus arti persahabatan ..
Karena bukan kesombongan kedigdayaan atau
kekayaan apalagi status...
Tapi pertemusn ini..
Karena ikatan...
Karena kenangan..
Karena masa lalu..
Ya penuh cerita..
Ceria...sampai..
152

Kegedekgan dan banyol..
Kita HBH..
Untuk mengupas
rindu saling mendoakan...
Bukan menguliti dendam..
Dan kesia-siaan...
Anak 28 ..
Gak IPA Gak IPS..
Dari 10 kelas...
Semua terlintas..
Semua sahabat...
Semua kenangan indah
Dan ...
Semakin indah..
Bila ...
Sejak saat ini hingga LBH..
dan seterusnya bersahabatlah kita....
Perbedaan biasa ...
Yang jangan dibiasakan..
Baper....Baper...
Kita udah jauh lebih dewasa.
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Menuju usia senja...
Yuk teman...
Jauhi pertetangan..
Jangan baper.
Tebar senyum dan
Canda kebaikan...
Agar HBH dan panitia..
Senang bekerja...
“Rawatlah persahabatan itu”

Firdaus Syan
Buat teman SMA 28- 8O
24/6/19
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REUNI
LIMATUJU
R
E
U
N
I

embug bersama alumni 57
nte dateng semua senang
ntuk lintas generasi
an gagah, elok, perkasa
ntelektualitas, iman dan taqwa

L ebih lima puluh tahun berdiri.
I nspirasi Reuni Akbar mengema
M embangkitkan cinta kita
A ntara generasi tua dan muda
T
U
J
U

etap mata satu kata dan hati
ntuk kebanggaan bersama
asa almamater tak ku lupa
tama juga penghormatan bagi guru dan semua
tenaga pendidik.

Firdaus Syam
Pagar Alam
5/8/020
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Agus

Edy Santoso
Dari relung hati terdalam
Alfatihah...
Agus..
bagus sikap
Tegas ucap
Tajam pandangan mu..
Shohib..
Tak silau megah dunia.
Sebab niatmu tak pernah berujung lara...
Kaca matamu..
Adalah kata kata dari bening hatimu...
Dalam nafas perjuangan yang pernah henti...
Disepanjang jalan yang ku kenang...terus ku
kenang..
Dari beranda Dipo di tahun 1980-an
hingga jalan Guntur
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Gus..lirih ku..
Selamat jalan dijembatan keabadian ..
Kamu pergi seperti katumiri yang indah yang
cepat menghilang..
Tapi tetap terkenang...
Sentosa lah...

Cipularang kala senja
11/1/020
Firdaus Syam
Pagar Alam
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Segores kenangan...
BANG SALEH KHALID
SELAMAT JALAN
Matahari masih diufuk timur
saat berita itu ku terima
sinar mentari cerah menerpa wajah bumi
usaiku melangkah,
menelusuri jalan casablanca hingga teras rumah di
kaki langit Jakarta...
Ahad ceria, ahad pun duka..
bang Saleh, ...
ketika kabar dari Medan kuterima,
Kabar menghentak
kabar ini bagai hentakkan Kongres HMI di medan
ditahun 80-an, menggelora
namun kabar mu..
meneteskan airmata...
Innalillahiwainnaillaihirojiun
Bang Saleh,...
Saatnya melanjutkan perjalanan abadi...
yang kami semua saatnya akan mengalami...
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Kisah mu, ada dalam ingatanku,...
kisah pertemuan kita  berkesan ada makna
indah, penuh semangat, patriotis, pendirian yang
kokoh dan nyata dalam keberpihakkan pada
perjuangan umat,
yang saya pahami..
pribadi almarhum karakter pendiam, hati hati
berbicara, tenang dalam melangkah..
dalan wajahmu
menggambarkan rona kecintaan untuk terus
melangkah apa yang menjadi obsesi dalam hidup..
Ada kenangan berkesan pertama, setelah kita lama
tak jumpa melepas kiprah di medan perjuangan
sebagai aktivis Hijau Hitam berbentuk pena di tahun
80-an
ditahun 2001...
Pertemuan pertamaku..
Rumah sewa saya,
terletak di kota kecil Kajang kawasan penyangga
Kota besar Kuala Lumpur tepatnya persekitaran
Universitas Kebangsaan Malaysia..
dihari sabtu siang...
saat udara menyengat panas..
tedengar ketukan
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Ku buka,...
Masyaallah,..
tak pernah terbayang..
sosok Ketua Umum PB HMI di era paruh tengah 80an ini
bertandang dibilik rumah sewa aku, istri dan 2 puteri
ku,..
“bang  Saleh senyum”,
lalu duduk saling berhadapan bersila..
badanhya badago penuh percaya diri...
rupanya beliau tahu saya sedang studi program
Doktor di Fakulty Sains n Humanity  UKM,
fir..”sapanya:, saya mau daftar S3 untuk kajian
Ekonomi,
lalu,...
sambl menjulurkan brousur, ucapnya :”abang
mendirikan Partai Persatuan Pembangun...
“dalam versi yang baru”
lantas,..
dengan lembut dan tulus dari wajahnya,..
disapanya ananda fina anak pertamaku yang masih
SD dan adiknya adinda yang masih berumur 4 bulan
dengan usapan yang lembut
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bang Saleh selipkan uang ringgit cukup banyak..
sambil berucap...
“Ayahnya sedang sekolah”...
Istriku terharu, menatap tajam kearahku...
penggalan kisah ini
buat saya,..
ada pesan moral yang dalam dari almarhum..
Ia tetap menghidupkan tradisi melayu yang islami
orang yang menuntut ilmu itu musafir...
masa...ya .. masa sulit dalam ombak kehidupan
dinegeri orang.....
walau saat itu hidup kami berkecukupan, ..
tapi sikap almarhum ..
menginpirasikan empati rasa persaudaraan..
tak ada pesan politik, apalagi pidato politik...
“Entah karena bang Saleh tahu kalau disiplin ilmu
politik itunbidang saya”...
tapi, jawabnya:” bukan itu”..
kemauannya berkeliling ke akar rumput teman
seperjuangan..
itu kesan saya tentang kepribadiaannya..
waktupun berlalu..
tak ada bersua lepas itu, karena “jarak” dan arena
kesibukan yang berbeda..
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Resto Al Zajerra: “Suprise” saya rasakan..
alumni PB HMI 83- 85 kumpul...
taklah banyak...
yang “kuingat dan tak lupa”
jumpa yunda Nely, teman saat saat kuliah S3 di UKM,
seingatku dibidang biologi-kimia...
kami sangat akrab ketika di UKM dengan teman
teman dari USU, Syiahkuala, Unsri, Unand, Unri,
UGM, UII, UM Malang dan Yogyakarta, juga teman
dari UI yang sama sama sedang studi di negeri jiran...
Yunda Nely sempat bincang sesaat berdua saja
dengan saya..teman pengajian kala di rantau
ku ucap selamat bahagia dengan almarhum...
sambil bercerita, bangga bahagia puteranya yang
dulu masih sekolah dasar kini di Australia lanjut
studi...
tentu saya turut bangga memahami penuh dengan
kebaikan
sebelum pamitan..
kuterima segenggan kartu nama bang Saleh..
fir...bantu yah :”ucap yunda Nely”
Abang maju untuk calon DPD DKI...
“dalam hati”, ....
“saya mengaminkan”
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salutku...
bang Saleh terus melangkah
walau terbata bata dimakan usia, dan pisik yang
terkesan lelah dan lambat...
kecintaan pada umat tak diragukan...
Pertemuan terakhir, tahun 2019 awal.
Kita berjumpa sama sama sebagai nara sumber
dalam arena  relawan pendukung Prabowo di
kawasan Polonia sebelah gedung PFN jalan Dewi
Sartika,..
duduk bersama menyampaikan pandangan kalkulasi
politik pilpres..
kita bertegur sapa..
tak ada jarak, tak ada beda pandangan..
yang tersampaikan adalah kepentingan umat dan
kemaslahatan masa depan negara...
yang kutahu..
almarhum berjuang untuk umat..
Ia berdiri di panji,...
kittah,...sibgah, haraqah.. dan holaqoh Islam..
bang Saleh...
jauh dari citra abu abu
sedikit orang sepertimu..
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walau “tak ada gading yang tak retak..”
jalan terang terbentang lapang...
hidup berjuang bermandi kesyahidan..
wajah tenang istiqomah
di medan juang...
berdiri pada tapak..
tak bergerak pindah dari kithoh, sibghah, dan
wajhah..
para suhada..
dibawah lindungan kabah..
Saleh Khalid ..
menggemakan perjuangan...
dirinya, bak api nan tak kunjung padam...
Do’aku melangkahlah  dengan tenang dikampung
keabadian..
Selamat jalan sang mujahid

Firdaus Syam
Pagar Alam
Isnin 3/8/020
Pojok Kamar

164

Bang Gambar
Anom
Orangnya Sederhana
Gambar wajah konaah..
Bila jumpa senyumnya menyapa....
Dimatanya tak ada beda
Alumni tua atau muda
Senior atau adik..
Dialah sosok alumni.
Sangat bersahaja..
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Bang Gambar Anom
Abang pergi dalam kasat mata..
Sesungguhnya abang hadir
Di tempat abadi..
Senyum abang...
Adalah pancaran
Kepribadian..
Pikiran dan hati abang..
Damailah di alam keabadian..
Alfatihah...

Firdaus Syam
Pagar Alam
27/8/020
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BUNDA PERINTIS
KOMITE
Buat almarhumah
Tiada lorong sempit...
Di alam keabadian..
Temanku,....
Karena ketika di dunia kamu
membuat lapang hidup
dan kehidupan
Temanku,
Kamu telah berbagi waktu, fikiran dan tenaga,
Tuk kemajuan generasi baru
dalam dunia pendidikan yang baru, ..
dengan tantangan baru..
Temanku,
Demikian singkatnya
kita jumpa...
di medan bersama..
Tapi,
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taklah ada yang kecewa
Karena hidup itu
hanya sekejap saja..
dibanding kehidupan kekal di taman keabadian..
Surga Firdaus...
seluas bumi dan langit...
Itu do’a kita,
sahabatmu.....
yang merasa kehilangan
kamu...
bunda Susi
Selamat jalan...
Pasak yg kamu bangun tuk
Komite Sekolah & Madrasah
Terus melangkah...
Tetap kokohkan ilmu..
juga karakter anak didik
dan selolah...
Selamat jalan...
Innalillahiwainnailaihirojiun
Firdaus Syam
Pagar Alam
3/9/020
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HRS: GENGGAM CAHAYA
KEBENARAN
Ada manusia bercahaya kekuasaan...
Kekuasaan menjadi segala galanya..
Ada manusia bercahaya kekayaan
Kekayaan menjadi segalanya
Ada manusia bercahaya menebar
kebohongan..
Kebohongan menjadi segalanya..
Ada manusia menggenggam cahaya
kesombongan..
Kesombongan menjadi segalanya....
Mereka mempertuhankan hawa nafsu dunia...
Meruntuhkan moral dan akhlakul karimah...
HRS,...
Insya Allah...
Menjadi agen Cahaya Kebenaran...
Ada dihati umat..
Mungkin tidak dihati penguasa..
Ada dihati kecintasn umat
Tidak dihati pencitraan..
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HRS,....
Melangkahlah dengan cara yang diteladankan
Rasul..
Karena disana kekuatan mu terus berdiri
tegar...
Bak merah putih berkibar..
Tak terhempas angin gemuruh ..
Dan badai sekalipun..
Bak burung Garuda ..
Berdiri tegar diatas cadas keras perjuangan..
HRS,...
Jangan tergiur godaan kekuasaan,...
apalagi berbaju partai politik bersyahwat
demi kuasa
Ketika akhlak berpartai masih diukur dengan
transaksi kepentingan dunia..
Melangkahlah dengan
sidik, amanah, fathonah, dan tabligh
Disana singgasana
merubah sejarah harga diri umat..
Mengalirlah mujahid dan mujahidah....
Indobesia hati esok..
Adalah Indonesia yang berkeadaban..
Membunuh dusta dan penipuan,..
Memanggang amarah dan pencitraan...
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Melangkahlah HRS,..
Tak ada kata goyah sejenak..
Karena umat menunggumu
Berjihad..
Dengan sabar, taat, benar dan berkorban..
Mentari pagi mengiringku meninggalkan
mushola usai sholat subuh..
Ku melangkah.. memandangmu HRS...
Dalam kemilau mutiara perjuangan yang tak
henti..
Penzaliman pada mu
Menjadi maqom maqommu
HRS,...
dipadang perjuangan hingga kebenaran
menembus tulang..
Menggetarkan persada yang penuh
kelaliman...
Salamku, untuk HRS.
Allahu Akbar...

Firdaus Syam Pagar Alam
Jakarta, Hari Pahlawan, 10 November 2020
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