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Kata Pengantar 

 
 
Terima kasih kepada para seluruh peserta yang 

telah berpartisipasi dalam acara ini.  
 
Acara Menulis Puisi Kilat) Batch 1 Bersama 

Bersama Ebiz Publisher. Acara  berlangsung dari tanggal 
12-16 Desember 2020 dengan tema yaitu : Tahun 2020. 

 
Acara ini diikuti oleh 79 peserta yang 

mengirimkan puisi terbaiknya.  Kami dari tim Ebiz 
Publisher merasa sangat bangga pada kreativitas para 
peserta.  Ke depannya kami akan mengadakan acara-acara 
menulis lainnya untuk meningkatkan kreativitas anak 
bangsa. 

Tahun Kontemplasi adalah buku kedua yang 
merupakan hasil kontes menulis yang diadakan Ebiz 
Publisher dengan tema : Taun 2020. Buku ini berisikan 
kumpulan syair-syair menyentuh yang ditulis dengan 
penuh penghayatan oleh penulis-penulis yang tergugah 
oleh serangkaian peristiwa yang terjadi selama  tahun 
2020. 

 
Terima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu berlangsungnya acara ini. 
 
 

Tim Ebiz Publisher
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Tahun Kontemplasi 
Nurul Insan 

 
Ada ragam kisah tertulis dalam lembaran warsa 
Di awal 2020 hingga 12 bulan berjalan penuh kesah 
Dari sentra niaga tertutup tirai pencari nafkah 
Hingga taman wiyata tak lagi berhias seragam 
berwarna 
 
Sejak kehadirannya memperkenalkan sebuah nama 
Seantero semesta terbungkam seribu bahasa 
Tanpa daya melawan pasukan tempur tak kasat 
mata 
Serupa lokawigna yang bernama virus corona 
 
Selaksa asa tergusur dalam ruang yang samar 
Lantaran daksa terkubur rasa takut yang besar 
Di atas stagnasi jarak yang terus melebar 
Menjadikan langkah terpasung bebas melanglang 
liar 
 
Lihatlah, ramai perantau tak kuasa berpulang 
kampung 
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Terhalang adimarga terputus jarak mati tergantung 
Ketupat ibu hanya dirasa lewat pesan tersambung 
Hingga hari kemenangan dirayakan dalam ruang 
terselubung 
 
Kian hari pandemi masih tinggi menggaung 
Kuli stagnasi hilang tempat asa bernaung 
Ditikam likuidasi saban hari terus membumbung 
Garba meronta perih teriris dulang meraung busung 
 
Sementara, kala gaung corona kian melambung 
tinggi 
Ragam spekulasi terus bergema di segala lini 
Subsidi miskin terpangkas habis kanan dan kiri 
Seakan pandemi dijadikan ranah jual beli 
 
Kini, 2020 sudah hampir berlalu 
Namun, langit yang dulu biru belum seutuhnya 
kembali biru 
Lantaran corona sesekali masih saja akrab bertamu 
Menjadikan 2020 sebagai warsa paling kelabu 
 
Atas nama Tuhan tak pernah menguji tanpa alasan 
Sudah selayaknya 2020 dijadikan tahun renungan 
Agar semua sadar tentang arti penghambaan 
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Bahwa segala keangkuhan tidaklah berlaku dalam 
pandangan Tuhan 
 
Lebong, 15 Desember 2020 
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After meet you (2020) 
Ismawati 

 
Sejak itu... 
Setelah kita bertemu... 
Setelah aku mengenalmu... 
Aku sampai dititik ini 
Titik dimana aku sadar akan posisiku 
 
Kamu memang nyata... 
Tapi, bersamamu adalah mimpi bagiku 
Mungkin  aku harus ikhlas kehilanganmu 
Namun, aku tak sanggup melihatmu nanti 
Bahagia dengan wanita pilihanmu 
 
Kamu tak pernah tau 
Betapa terlukanya aku 
Ketika aku mengikhlaskanmu pergi  
Bersama wanitamu nanti 
Aku hanya berharap tahun ini bukan akhir kita 
bertemu 
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Semua Akan Mapan 
Bahagia 

Joviona Nur Khalilah 
 
 

Dua ribu dua puluh 
Padat akan harsa juga gelabah 
Meski lusuh akan sumarah 
Insan tabahpun akan tetap sujana 
 
Larung hati di dalam imaji 
Kala keadaan menapak dengan garang 
T’lah dipijak-pijak segala rencana 
Padahal susah payah ditata dengan air mata 
 
Meski ada asa dan cita gagal mengudara 
Periode ini ajarkan untuk tetap melangkah 
Meski patah dan dipapah 
Meski lara mendekap hingga tercekat 
 
Pilau bahagia harus sampai pada dermaga 
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Juga lengkung bianglala harus tersenyum pada aksa 
Percayalah, takkan ada yang sia-sia 
Hingga tiba masanya semua akan mapan bahagia 
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Gelebah Kejutan Para 
Insan 

  Keisya Angelina 
 
 

Ternama cantik 
Dua pasangan angka kembar 

Dibelai pada mula ia lahir 
Penantian-penantian di angan pikir 

 
Terpampang insan beralamat harap 
Pada tahun pendarnya binar-binar 

Akan selaras persis sebutnya 
Menjadi bulan-bulanan celotehan insan 

 
Pengenalan menyerbu sadis 

Pikir-pikir dilenyap desis sawala 
Beringas mengelabui tampungan buntara 

Menyelundup dengan porak-poranda 
 

Tanda tanya hilang jejak 
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Berlaga meregang keluh kesah 
Mempelajari napas terlapang 

Kembang kempis adalah hidangan daksa 
 

Menafikan rupawan cakap 
Cerita-cerita kesaksian 

Menabung pilu tersendu 
Hingga bungkam memaku 

 
Penjara perut-perut lapar 
Mengikat tangan dan kaki 

Kala berpatroli wabah bermangsa 
Tengadah tangan memejam mata 

 
Kulminasi suram nan kelam 

Kejutan-kejutan nyawa tersesak dalam 
Gundah gulana pada awal salam 

Meringis pada tuhan ditengah malam 
 

Tak izin gurau berperangai 
Persemayaman tahun penguji segala atma 

Berguru diselesa bumi bergema 
Lentera berikutnya takkan sama 

 
Penghidupan dimana ada 
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Tuk melapangkan semua didada 
Depok, 10 Desember 2020 
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Reminisensi Diksi 2020 
Lathifa Drupadi (fA) 

 
Deret-deret abjad tangisan itu terpampang jelas 
Menyimbolkan hati kalut manusia yang berwajah 
melas 
Harap itu hirap dan kandas 
Tinggal lara jiwa yang membekas 
 
Elegi itu dibacakan dengan elegan 
Mengisyaratkan tentang perdamaian yang rentan 
Mengingatkan pada para pendengarnya untuk 
segera taubat kepada Tuhan 
Beberapa ada yang fokus menyaksikan 
Beberapa ada yang mengabaikan 
 
Butuh alarm sehoror apakah lagi agar kita tersadar? 
Alam tengah marah lama-lama kesabarannya pudar 
Bumi tengah berguncang dan bencana menggelegar 
Bahkan Coronapun sedang berpesta menghisap 
darah segar 
 


