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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. 

Musim  Tak Bersuara adalah buku pertama 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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Musim Tak Bersuara 
  Nurul Hamidah 

 
 

Sepi 
Tak ada seorangpun di luar 
Di mana mereka semua? 
Kemana perginya keramaian itu? 
Aku mencari 
Tak ada siapapun di sini 
 
Keheningan menyeruak 
Hingga penjuru kota ini 
Jalanan lenggang  
Mereka terburu-buru  
Apa yang sebenarnya mengejar kalian? 
 
Ketika dunia diam 
Alampun bersemi 
Seolah mengerti 
Tangan-tangan jahil itu  
Sedang bersembunyi 
Sebelum kembali menghancurkan 
Ia yang baru pulih 
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2020 
  Adi Rasandi 

 

 

Pandemi ini belum berakhir 

Pesan ibu masih disuarakan atas nama kesehatan 
dan keselamatan negeri ini 

Detik demi detik seolah bergerak menghantarkan 
rasa bosan yang kian menderu 

Semua lini, kini dirumahkan untuk memutus mata 
rantai virus ganas yang menjadi musuh terbesar 
umat manusia di bumi 

 

2020, tahun muram bagi segala sektor termasuk 
pendidikan 

Pendidikan yang dilaksanakan selama pandemi tak 
ayalnya menjadi pembelajaran otodidak 

Seolah peranan guru terganti dengan layar monitor 

Miris suku pedalam secara tidak langsung 
dianaktirikan 

 

2020, tahun bangkrut 
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Ekonomi merosot, pasar-pasar saham mulai gulung 
tikar tanpa modal 

Masyarakat miskin pun mulai bergejolak 

Pemerintah pun akhirnya menyujurkan bantuan, 
meski ada saja yang memanfaatkannya sebagai 
ladang kesempatan 

 

2020, tahun bersih-bersih 

Mencuci tangan menjadi budaya baru yang harusnya 
tak terlupakan 

Memakai masker menjadi tren bukan justru abai 
peraturan 

Ingat satu hal, para garda terdepan pun manusia, 
jaga kesehatan agar kenangan pandemi ini bisa 
diceritakan 

 

 

Indramayu, 15 Desember 2020 
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Duka di tahun 2020 
Aisyah Syifa Lathifah 

 

 

Sedih yang ku rasakan setiap hari 

Ingin marah namun tak tahu kepada siapa 

Yang bisa ku lakukan hanya bersabar 

Demi kebaikan semua 

 

Setiap hari selalu teringat sahabat-sahabat ku 

Guru-guru ku dan rindu kegiatan sekolah 

Melepaskan rindu dengan bervidio call bersama 

Walau itu tak cukup untuk melepas rindu ini semua 

 

Aku pun bersedih melihat perjuangan tim medis 

Yang rela menahan lapar dan haus 

Yang rela menahan kegerahan 

Demi siapa dia lakukan itu semua? Demi kita . 

 

Hargailah tim medis dan tenaga kesehatan 

Mulailah berperilaku disiplin 
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Agar keadaan seperti ini 

cepat berlalu dan tak terulang di masa yang akan 
datang. 
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Selamat Tinggal 2020 
Amanda 

 

 

Oh 2020… 

Saat pertama kali mendengar mu 

Ku merasa sangat bahagia 

Namun seiring berjalannya waktu… 

Aku tak merasakannya lagi 

 

Dikarenakan corona melanda 

Corona kau menghancurkan tahun 2020 

Padahal ku ingin menjadikan tahun ini 

Sebagai tahun dengan banyak kenangan indah 

 

Sungguh disayangkan 

Tahun ini berlalu dengan sangat cepat 

Walau tak banyak kenangan indah 

Akan tetapi kenangan buruk pun 

Juga dapat memberikan pelajaran 
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Sekarang aku hanya ingin mengucapkan 

Terimakasih tahun 2020 

Dan selamat tinggal 2020 

Selamat datang tahun 2021 
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Album di Musim 
Istimewa 

Amanda Shifa Salsabilla 

 

 

Menelusuri lagi hari yang telah lalu 

Tak sadar sudah sampai di ujung pergantian tahun 

Meninggalkan banyak cerita yang rekat bagai benalu 

Tutup album agar tak terus membelenggu 

 

Berdiam diri di tempat yang sama setiap harinya 

Merenung jalani keseharian yang seperti tak ada 
bedanya 

Terkadang berfikir kapan musim ini akan berganti 
seperti biasa 

Lakukan liburan tuk hilangkan kepenatan 

Berinteraksi normal tanpa batas dan protokol 
Kesehatan 

Temu bisa dilakukan dengan jabat dan pelukan 
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Bukan hanya menyapa lalu melambaikan tangan 
tanda perpisahan 

 

Rangkaian cerita terasa cepat terjadi dan terlupa 

Korban berjatuhan, bencana alam, dan masih banyak 
duka lainnya 

Membuat kita paham bahwa semuanya adalah 
teguran dari Yang Maha Kuasa 

Agar lebih taat kepadanya dan ingat bahwa masih 
ada kehidupan akhirat menanti kita 

 

Terima kasih untuk tahun yang berkesan ini 

Lekas berlalu, bawa pergi wabah ini, dan jangan 
pernah kembali 
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Rasa 
Andieny 

 

 

Letih 

Perih 

Menyerah 

Itulah yang dirasa 

Seketika mulut ini bungkam 

Seketika hati ini runtuh 

Sungguh tak tertahan 

Tapi apa daya.... 

Hidup ditahun ini terasa berat 

Beban sana sini 

Tuntutan dimana-mana 

Akankah itu selesai? Jika tahun ini berakhir.... 

Tahun yang membawa kesebuah kedewasaan 

Tahun yang membawa perih 

Tahun yang membawa sakit 

Tetapi juga membawa kebahagiaan.... 


