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SEKAPUR SIRIH
Putri Ayu Anggraini

Ketua FLP Maluku Utara

Forum Lingkar Pena (FLP) Maluku Utara telah banyak 
melahirkan penulis-penulis muda berbakat, begitupun 
dengan jumlah tulisan-tulisan mereka yang sudah banyak 
terbit dan menjadi koleksi di Rumah Cahaya, yaitu sebutan 
untuk perputakaan milik FLP. Melihat ketertarikan 
masyarakat terhadap dunia menulis yang sebenarnya 
tinggi namun kurangnya wadah untuk merealisasikan 
keinginan mereka, FLP hadir menawarkan beberapa 
program kepenulisan diantaranya pelatihan kepenulisan, 
lomba-lomba, hingga membantu para penulis untuk 
menerbitkan karya mereka. Kami menggiring mereka 
mengasah bakatnya tak hanya pada saat-saat tertentu tetapi 
berkelanjutan dengan harapan mereka-mereka inilah yang 
akan meneruskan keberadaan FLP Maluku Utara setelah 
kami nanti. Selain itu kami membuka kesempatan seluas-
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luasnya untuk siapa saja, baik itu mahasiswa, yang sudah 
bekerja, berumah tangga bahkan anak sekolah untuk ikut 
mengambil peran dalam kemajuan dunia menulis.

Dengan antusias yang tinggi, kami mencoba membuat 
buku satu buku antologi ini yang terdiri dari berbagai 
penulis bukan hanya anggota FLP Maluku Utara. Tulisan-
tulisan ini menunjukkan bahwa adanya ketertarikan pada 
dunia kepenulisan yang dimiliki tak hanya kepada anggota 
FLP, tetapi siapa saja. Sebelumnya kami telah beberapa kali 
telah menerbitkan buku antologi, baik itu antologi puisi 
maupun cerpen yang berisikan kumpulan tulisan-tulisan 
para anggota FLP Maluku Utara. Harapan kami agar mereka 
lebih termotivasi untuk mengembangkan bakat yang mereka 
miliki walau belum menjadi bagian dari FLP Maluku Utara. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan 
memotivasi agar penulis lain mampu menghasilkan karya 
yang lebih banyak lagi dan meningkatkan minat masyarakat 
dibidang kesusastraan. 

Ternate, 19 September 2018
Ketua FLP Maluku Utara 

Putri Ayu Anggraini
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Teruntuk Hati
Ryorenz

Cinta, kadang mustahil 
Cinta, jika 100 kali kau dipisahkan
Tuhan memiliki 1.000 cara untuk mempersatukan
Lalu apa yang membuatmu ragu?

Karena cinta itu fitrah
Biarkan ia kembali pada sang pemilik cinta
Seperti hakikat cinta
Tulus, murni, tanpa paksaan

Kau tak perlu mengikis jarak 
Karena rindumu ada dalam tiap doa
Dia, tidak pernah tertukar 
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Di Ujung Penantianmu
Irawati Salim

Maaf, ini bukan karena simpati 
Maaf, bukan pula karena main hati 
Maaf, bukan pula karena menyakiti 
Maaf, ini karena rasa yang belum mati 

Bagaikan mentari
Kau memberi kasih tanpa merayu 
Bagaikan senja di sore hari 
Kau memberi senyum walau ‘kan berlalu 

Di saat badai mulai menggoyahkan 
Kau bertahan dengan teguh 
Di saat angin mulai berbisik 
Kau bertahan dengan percaya 
Di saat cuaca silih berganti 
Kau duduk dengan setia 
Di saat bencana menghantam bilik hatimu 
Kau menangis dengan ikhlas 

Kau boleh lelah 
Sebab tak ada janji yang mengikat 
Kau boleh lelah
Sebab masih banyak yang memikat 
Kau boleh lelah 
Sebab marahmu boleh saja meningkat 
Tapi, kau tak mau lelah 
Sebab kau pikir inilah hakikat 
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Tak peduli 
Bukan karena inginmu
Tak peduli 
Karena ini adalah yakinmu 
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Jiwa yang Tenang
Fani Syamsudin

Seindah kata ku memuji-Mu
Yang menciptakan alam semesta
Menenangkan jiwa yang bergemuruh
Seteduh air yang tak bergelombang

Memandang indah menenteramkan hati
Penuh pesona di kala sepi
Alangka syukurku pada Rabbi
Kumasih menghirup udara pagi

Kenangan manis tersimpan rapi
Kuingin kembali mengulang lagi 
Saat aku pulang ke kampung nanti
Kuingin tetap bersama cinta sejati
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Tetaplah Menjadi Puisiku
Nila Sari Taha

Di luar sana
Banyak hati yang ‘kan mekar
Banyak wajah yang ‘kan merona
Banyak bibir yang ‘kan tersenyum 
Banyak jiwa yang ‘kan terusik 
Jika, hadiah yang kau suguhkan 
Dan, puisi itu kau sematkan 
Dengan caramu 

Tapi 
Aku memilih datar tanpa gelombang sedetik pun 
Tak mekar 
Tak merona 
Tak tersenyum 
Tak terusik
Padahal aku pernah di situ 
Saat kutemui puisimu 

Seketika
Jantungku tetap berdetak 
Meski detaknya samar kudengar 
Irama hilang entah ke mana 
Tak kutemui 
Tapi aku masih memilih yang sama
Datar tanpa gelombang 
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Maaf...!
Gelombang itu telah berlalu 
Membuatku paham sesadarku 
Tetaplah menjadi puisiku 
Kapan pun
Dan 
Bagaimanapun 
Sebab itu satu-satu harapan yang membuatku percaya 
Bahwa aku masih menjadi penghuni setia bilik hati itu 


