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Pendahuluan 
 

Di dunia kepenyairan Indonesia, nama Umbu Landu Paranggi sudah tidak 
asing lagi. Penyair kelahiran Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), 10 Agustus 1945 
ini dikenal dengan sikap hidupnya yang nyentrik tetapi dihormati sebagai guru, 
pendidik atau penempa penyair-penyair muda berbakat. Sajak-sajaknya pun, meski 
publikasinya terbatas, cukup dikenal di kalangan penyair karena sering dibacakan 
atau dimusikalisasikan. 

 
Pada saat bermukim di Yogyakarta (1959–1978), Umbu memainkan peran 

penting dalam pertumbuhan sastra di daerah itu ketika menjadi redaktur sastra pada 
mingguan Pelopor Yogya. Selain mendorong publikasi karya-karya penyair dan 
penulis pemula di ruang “Persada” pada mingguan tersebut, Umbu juga mendirikan 
kelompok apresiasi sastra Persada Studi Klub (PSK) bersama sejumlah sastrawan 
dan penulis muda Yogya hingga dijuluki sebagai “Presiden Malioboro.”1 

 
Ketika hijrah ke Bali sekitar akhir tahun 1978, Umbu juga melakukan hal yang 

sama. Dengan menjadi redaktur ruang “Apresiasi”, halaman khusus sastra di harian 
Bali Post edisi Minggu yang terbit di Denpasar serta dengan memperkenalkan 
kegiatan apresiasi sastra keliling daerah dan sekolah, Umbu juga mendorong 
tumbuhnya bibit-bibit penyair dan sastrawan muda di daerah ini.2  Sebagaimana 
halnya di Yogya, di Bali pun kemudian tumbuh subur penyair dan sastrawan yang 
diperhitungkan dalam dunia sastra Indonesia.  

                                                
* Tulisan ini dipersembahkan untuk memperingati 30 tahun dedikasi Umbu Landu Paranggi 

dalam pengembangan sastra Indonesia modern di Bali. Umbu mulai mengasuh ruang sastra 

di Bali Post Minggu sejak tahun 1979. Edisi perdana yang diasuhnya terbit pada 8 Juli 1979. 

Komunitas sastra di Bali memperingati 30 tahun dedikasi Umbu itu dalam sebuah acara di 

Gedung Ksirarnawa, Denpasar, 7 Juli 2009. Fakultas Sastra Universitas Udayana juga meng-

gelar seminar mengenai peran Umbu dalam perkembangan sastra Indonesia moden di Bali 

pada 30 Juli 2009. Terima kasih untuk Dr. I. Nyoman Darma Putra, dosen Jurusan Sastra    

Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, yang memberikan kritik dan saran untuk 

penyempurnaan tulisan ini. 
1 Korrie Layun Rampan, Suara Pancaran Sastra (Jakarta: Yayasan Arus, 1984), hal. 74.  
2 I. Nyoman Darma Putra, ”Konsep Pembinaan Sastra Pada Harian Umum Pagi Bali Post,” 

Laporan Penelitian (Denpasar: Universitas Udayana, 1989), hal. 20–23.  

Jurnal Elektronik 

Jabatan Bahasa &  

Kebudayaan Melayu  

Jurnal e-Utama, Vol. 2 (2009) 

 



                      Spiritualitas dalam sajak-sajak Umbu Landu Paranggi     

 

109 

 
Sampai saat ini, peran sebagai perangsang bibit-bibit penyair dan sastrawan 

muda masih dijalani Umbu. Pada kenyataannya, peran inilah yang lebih menonjol 
dalam perjalanan hidup Umbu daripada kepenyairannya sendiri. Korrie Layun 
Rampan, salah seorang sastrawan yang juga mengawali kariernya dari mengikuti 
apresiasi serta menulis di halaman sastra koran yang diasuh Umbu, berpendapat 
bahwa Umbu memang cenderung lebih terkedepankan sebagai apresiator dan 
penumbuh bibit-bibit sastrawan baru.3 

 
Meskipun banyak dipuji sebagai penempa penyair-penyair muda berbakat, 

bukan berarti keberadaan Umbu sebagai seorang penyair terabaikan. Apalagi dalam 
kenyataannya Umbu memiliki karya, dia terus menulis puisi. Hanya memang, 
publikasi atas karya-karyanya tidak seintensif penyair-penyair lain. Penyair Warih 
Wisatsana menyatakan Umbu memang tidak ingin mencari publikasi. Umbu 
bukanlah pemburu publikasi.4  Keengganan Umbu mempublikasi karya-karyanya 
juga ditunjukkannya ketika Pamusuk Eneste menyampaikan keinginannya untuk 
membukukan seratus sajak Umbu. Pamusuk terpaksa menyimpan kembali 
keinginannya karena Umbu menolak memberikan sajak-sajaknya walaupun 
sebelumnya dia sudah berjanji akan memberikannya.5 

 
Sesungguhnya Umbu memiliki sejumlah kumpulan sajak yang tidak sampai 

diterbitkan, hanya dicetak secara stensilan atau dikenal dengan sebutan manuskrip. 
Penyair yang juga mantan redaktur budaya harian Bali Post, Tjok. Raka Pemajun 
dalam tulisannya “Yang Perlu Ditiru dari Umbu: Kecintaannya pada Indonesia dan 
Kefanatikannya pada Puisi,”6 mengutip pengakuan Umbu yang menyatakan saat itu 
dirinya sudah mempunyai enam buah kumpulan sajak yang semua belum 
diterbitkan. Rata-rata satu kumpulan berisi lima belas buah sajak atau lebih. 

 
Korrie Layun Rampan dan Linus Suryadi A.G. juga mengakui keberadaan 

sejumlah manuskrip Umbu. Korrie menyebutkan tiga judul manuskrip Umbu yakni 
“Melodia,” “Meramba Rumba” dan “Sarang.”7 Linus juga menyebutkan tiga buah 
judul yakni “Melodia,” “Puisi-puisi Alit” dan “Upacara.” 8  Penyair kelahiran 
Klungkung yang kini bermukim di Karangasem, I. D. K. Raka Kusuma yang dikenal 
sangat dekat dengan Umbu secara lisan juga pernah menyampaikan bahwa masih 
ada tiga judul manuskrip Umbu yang lain yaitu “Sepucuk Gitar Selembar Tikar,” 
“Penunggang Kuda dari Timur Selatan” dan “Malam Nusa Tenggara.” Hanya 
sayang, tidak satu pun di antara manuskrip itu yang berhasil ditemukan. Bahkan, 
teman-teman dekat Umbu sekalipun tidak ada yang berhasil mendapatkannya. 

 
Sejauh ini, sajak-sajak Umbu dapat ditemukan dalam sejumlah buku antologi 

puisi bersama penyair lain dan di sejumlah media massa. Adapun buku-buku 
antologi puisi yang memuat sajak-sajak Umbu, yakni Manifes (1968) yang 
merupakan antologi bersama sembilan penyair Yogya yaitu Rachmat Djoko 
Pradopo, Jajak M. D., Darmanto Jatman, Darmaji Sosropuro, Jasso Winarno, A. 

                                                
3 Korrie Layun Rampan, Suara Pancaran Sastra, hal. 74. 
4 Warih Wisatsana, “Puisi dan Nyepi,” Bali Echo 51, Februari–Maret (2001): 10. 
5 Putu Fajar Arcana, “Lagu-Puisi (Bukan) Romantisme Umbu,” Kompas, 2000.  
6 Tjok. Raka Pemajun, “Yang Perlu Ditiru dari Umbu: Kecintaannya pada Indonesia dan 

Kefanatikannya pada Puisi,”Bali Post, 17 Juni 1979, hal. iv.  
7 Korrie Layun Rampan, Suara Pancaran Sastra, hal. 67.  
8 Linus Suryadi Agustinus (ed.), Tonggak: Antologi Puisi Indonesia Modern 3 (Jakarta: Gramedia, 

1987), hal. 236. 
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Makmur Makka, Walyu DS, dan Abdul Hadi W. M.; Tonggak: Antologi Puisi Indonesia 
Modern 3 (1987) yang merupakan antologi empat jilid yang memuat sajak-sajak karya 
180 penyair Indonesia dengan editor Linus Suryadi A.G.; Teh Ginseng (1993) yang 
merupakan antologi puisi penyair Bali yang diterbitkan Sanggar Minum Kopi 
Denpasar, serta Ketika Kata Ketika Warna (1995) yang memuat repro karya 50 pelukis 
dan antologi puisi karya 50 penyair Indonesia dalam rangka peringatan 50 tahun 
Indonesia merdeka dengan editor Taufiq Ismail. Korrie sendiri mengumpulkan juga 
sejumlah sajak Umbu yang dimuat secara tersebar di berbagai media massa ke 
dalam antologi Matahari Sabana. 9  Beberapa sajak Umbu yang terdapat dalam 
manuskripnya ada yang termuat di dalam antologi-antologi puisi itu. 

 
Selain itu, secara tersebar sajak-sajak Umbu juga dapat ditemukan pada surat 

kabar, majalah, buletin dan lainnya, baik yang terbit di Jakarta maupun di daerah. 
Sejumlah surat kabar dan majalah yang sempat memuat sajak-sajak Umbu di 
antaranya Kompas, Mimbar Indonesia, Gajah Mada, Basis, Gelanggang, Merdeka, Pelopor 
Yogya, Pusara, Sinar Harapan, Tribun, Horison, Kolong, Semangat, Bali Post, Nusa 
Tenggara, Karya Bhakti, dan Cak. 

 
Secara khusus, pada tahun 2000 sajak-sajak Umbu juga dikumpulkan dan 

dimusikalisasikan penyair Tan Lioe Ie, seorang penyair yang pada awalnya juga 
memulai karier kepenyairannya dalam halaman apresiasi sastra di Bali Post Minggu 
yang diasuh Umbu. Sebanyak delapan sajak Umbu dimusikalisasikan ke dalam 
bentuk kaset dengan judul Kuda Putih yang diambil dari judul salah satu sajak 
Umbu. Bahkan, salah satu di antaranya, “Lagu Tujuh Patah Kata,” berhasil masuk 
nominasi Kado Musik Indonesia Award 2001 untuk kategori lirik terbaik. Selain itu, 
dua larik pertama sajak Umbu berjudul “Upacara XXIII” diabadikan sebagai prasasti 
Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI) di Tirtagangga, Karangasem, Bali, 
pada tanggal 9 September 1999. 

 
Beberapa sajak Umbu juga ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris yakni “Melodia” (“A Melody”) dalam antologi dwibahasa berjudul A 
Bonsai’s Morning atau dalam bahasa Indonesia Bonsai Memandang Pagi (1996) dan 
sajak “Upacara XXI” (“Ceremony XXI”) dalam jurnal publikasi khusus Menagerie 4 
(2000). Peneliti sastra dari Amerika, Thomas M. Hunter, saat ini juga sedang 
berusaha menerjemahkan sajak-sajak Umbu yang dikumpulkannya dari berbagai 
sumber tersebar. 

 
Dari berbagai sumber tersebar itu, ditemukan sebanyak 38 buah sajak. Setelah 

diidentifikasi tiap-tiap sajak, ternyata ditemukan delapan buah sajak sebagai variasi 
teks. Seluruh sajak itu dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok yakni kelompok 
sajak yang ditulis Umbu pada periode Yogya (1959–1978) dan kelompok sajak yang 
ditulis pada periode Bali (1979–2003).  

 
Hal ini memberi gambaran bahwa Umbu merupakan penyair yang memiliki 

kepantasan untuk ditempatkan dalam dunia perpuisian Indonesia. Mengabaikannya 
dengan alasan publikasi yang sangat minim tidak saja memperlakukan Umbu secara 
tidak adil tetapi juga mengingkari fakta bahwa karya-karya Umbu telah hadir di 
tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat perpuisian Indonesia. Hanya, 
cara hadirnya memang khas, berbeda dengan cara hadir karya-karya penyair lain. 

Bertitik tolak dari hal itulah, penelitian ini memilih objek sajak-sajak Umbu. 
Publikasi minim di tengah sajak-sajak Umbu yang tidak minim disertai “kebesaran” 

                                                
9 Korrie Layun Rampan, Suara Pancaran Sastra, hal. 66. 
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namanya menjadikan Umbu dan karya-karyanya sebagai hal yang menarik dan 
penting untuk diteliti. Peranan penting seorang peneliti dalam konteks ini adalah 
mencoba mendapatkan sajak-sajak Umbu yang disimpannya rapat-rapat, 
mengumpulkan, dan kemudian mengkajinya secara mendalam dan ilmiah untuk 
mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan sajak-sajak tersebut. Dengan 
demikian akan didapatkan suatu gambaran yang lebih objektif tentang Umbu dan 
karya-karyanya. 

 
Dari sudut latar belakang sosial historis, selain hidup dan berkarya dalam 

empat dekade sejak tahun 1959 di tengah-tengah perkembangan sosial politik 
Indonesia baik pada era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, Umbu juga 
adalah penyair yang melakukan migrasi di tiga daerah dengan latar belakang sosial 
budaya yang berbeda yakni Sumba dengan iklim yang gersang dan dekat dengan 
kultur Kristen, Yogyakarta (Jawa) yang kental dengan tradisi Islam, serta Bali 
dengan kultur adat, budaya, dan agama Hindu yang kuat dalam satu masa tinggal 
relatif lama. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk menelaah aspek religiositas 
dalam sajak-sajak Umbu Landu Paranggi. Adakah dinamika kultural dan spiritual 
itu terekam atau memberikan pengaruh dalam karya-karyanya, menjadi sasaran dari 
tulisan ini. 

Pembahasan 
 
YB Mangunwijaya menyatakan pada awal mula, segala sastra adalah religius.10 

Menurutnya, religiositas berbeda dengan agama. Agama lebih menunjuk kepada 
kelembagaan kebaktian kepada Tuhan dalam aspeknya yang resmi dengan segala 
perangkatnya yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan. Sementara religiositas 
lebih melihat aspek  yang “di dalam lubuk hati,” riak getaran hati nurani pribadi 
sehingga sangat personal sifatnya. 

 
 Akan tetapi, pengertian Mangunwijaya itu patut dikritisi. Apa yang 

disebutnya sebagai religiositas sesungguhnya merupakan spiritualitas. Spiritualitas 
lebih menyaran kepada jalan pribadi dalam memahami ketuhanan tanpa terikat oleh 
agama tertentu. Spiritualitas mewujud ke dalam kasih sayang terhadap sesama dan 
memandang semua sama di hadapan Tuhan. Sementara religiositas menyaran pada 
aspek kelembagaan dalam kerangka relegi tertentu. Religiositas bisa mandeg dan 
tidak mampu mencapai tahapan spiritualitas.11 

 
Dilihat dari latar belakang kehidupan pribadinya, Umbu merupakan seorang 

seorang yang besar dalam lingkungan penganut agama Kristen. Namun, masyarakat 
Sumba yang menjadi tempatnya lahir dan besar merupakan penganut kepercayaan 
Marapu. Kepercayaan Marapu mengajarkan manusia Sumba bahwa dirinya dan 
alam sebagai saudara. Manusia dan alam diyakini berasal dari satu sumber yaitu 
Sang Pencipta. Pandangan ini menjadikan orang Sumba tidak sewenang-wenang 
terhadap alam, tetapi memelihara dan mengambil manfaat dari alam yang saling 
menunjang satu dengan yang lain. 

 
Kendati secara resmi memeluk agama Kristen, masyarakat Sumba masih 

memelihara dan menjalankan tradisi-tradisi kepercayaan Marapu. Tradisi Pasola 

                                                
10 Y. B. Mangunwijaya, Sastra dan Religiositas  (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal. 11. 
11I. Ketut Artadi, Kebudayaan Spiritualitas: Nilai Makna dan Martabat Kebudayaan, Dimensi Tubuh 

Roh dan Jiwa (Denpasar: Bali Post, 2009),  hal. 185–186. 



     I Made Sujaya  

 

112 

yakni ritual perang berkuda merupakan salah satu tradisi Marapu yang terkenal 
sampai saat ini.  

 
Namun, seperti halnya apa yang dikemukakan Y. B. Mangunwijaya, Umbu 

juga memandang spiritualitas di atas agama. Membaca sajak-sajak Umbu, tidak 
tampak adanya dominasi pemahaman dalam kotak agama tertentu. Memang ada 
sebuah sajaknya berjudul “Di Sebuah Gereja Gunung” yang mengisahkan tentang 
orang-orang di pedalaman Sumba yang datang mengikuti kebaktian di sebuah 
geraja.  

 
Di Sebuah Gereja Gunung 
 
lonceng kecil yang bertalu, memanggil-manggil belainya  
di tengah kesunyian, minggu pagi yang cerah  
mereka pun berduyunlah ke sana: warga petani dan gembala  
dalam dandanan sederhana, bangkit dari kampung, lembah 
            bukit dan padang-padang sepi  
hidup dan kehidupan mereka di tanah warisan, telah terpanggil  
dan lonceng gereja lalang di lereng gunung itu menuntun setia  
dalam galau kesibukan mereka sehari-hari tak pernah lupa  
panggilan minggu : di sini mereka, dalam gereja lalang dan bambu  
—berpadu memanjatkan doa dan terima kasih bagi kehidupan  
—bagi kebutuhan hari ini, hari depan datanglah ketentraman  
—di antara sesama, pada malapetaka yang menimpa dunia ini  
—pertikaian peperangan, damailah di sorga di bumi ini : masmur mereka  
keyakinan yang telah terpatri, bersemi, tak terikat ruang dan waktu  
juga dalam gereja lalang ini, terpencil jauh dan sunyi 
jauh dari genteng, kegaduhan listrik serta derum oto 
tak mengenal surat kabar, jam radio ataupun televisi  
tapi keyakinan, pegangan mereka adalah harapan dan kerinduan yang sama  
mentari dan bulan yang bersinar di mana pun— 
     dan tuhan mendengar seru doa mereka12 
 
Meski berlatar Kristen, sajak ini tidak serta merta menunjukkan sikap 

penyairnya sebagai fanatik Kristen. Pesan yang hendak disampaikan justru sebuah 
spiritualitas universal, tak terikat oleh ruang dan waktu, karena semua memiliki 
harapan yang sama bahwa Tuhan akan memberikan terang cahayanya pada semua 
umat manusia di mana pun berada, agama apa pun yang dipeluknya. Hal ini 
dipertegas dalam tiga baris terakhir, ”tapi keyakinan, pegangan mereka adalah harapan 
dan kerinduan yang sama/mentari dan bulan yang bersinar di mana pun/ dan tuhan 
mendengar seru doa mereka//.” Ini juga dapat dimaknai sebagai ungkapan spiritualitas 
yang paling murni yakni kepasrahan dan ketulusan kepada Tuhan. Oleh karena itu, 
Kristen dalam sajak ini sebatas menjadi latar. 

 
 Hal yang sama juga tampak dalam sajak “Dari Pura Tanah Lot” yang ditulis 

Umbu dalam periode Bali. Kendati menggunakan latar tempat suci umat Hindu di 
Bali, sajak ini tidak lantas merepresentasikan kehinduan seorang Umbu. Spiritualitas 
universal tetap terselip di dalamnya.  

 
Dari Pura Tanah Lot 
 

                                                
12 Korrie Layun Rampan, Suara Pancaran Sastra, hal. 72 
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inilah bunga angin dan tirta air kelapa muda  
para peladang yang membalik balik tanah dengan tugal  
agar bermuka muka langit tinggal serta dalamku  
 
bercocok tanam mengidungkan musik dwitunggal  
dan seruling tidur ayam didangau pinggir tegalan  
atau sepanjang pematang sampai kebatang air  
duduklah bersila diatas tumpukan  
batu batu karang ini lakon lakon  
rumput dan sayur laut mengirimkan gurau ombak  
seraya uap air memercik pedihku  
 
beribu para aku sebrang sana datang  
mengabadikanmu pasang naik pasang surut  
dan kini giliran asal bunyi sunyiku menggapai puncak meru  
kegunung gunung agung tengadah mataku mengail ufuk  
tak teduh mengairi kasihku13 
  
 
 Umbu memandang spiritualitas tak jauh berbeda dengan aktivitas berladang. 

Setiap hari dia bercocok tanam di “ladang” yang ada jauh di lubuk hati. Dia melako-
ni itu dengan jalan sunyi, jalan sepi. Dengan kesunyian itulah dia menggapai spiri-
tualitas sejati yang dicitrakannya sebagai puncak meru. Dalam tradisi agama Hindu 
di Bali, meru merupakan bangunan suci yang bentuknya menyerupai gunung, be-
rundak-undak. Ini menggambarkan orientasi spiritual manusia Hindu (Bali) meng-
gapai puncak tertinggi. 

 
 Menelisik latar belakang religiositas lingkungan yang membentuk Umbu 

setidaknya ada empat yakni kepercayaan animisme Marapu di Sumba, agama 
Kristen juga di Sumba, agama Islam di Jawa, dan agama Hindu di Bali. Kendati 
hidup dan berkarya dalam iklim religiositas yang beragam itu, Umbu sama sekali 
tidak terkooptasi dengan salah satu dogma agama atau kepercayaan. Umbu mampu 
menjaga jalan spiritualitasnya yang melampaui jalan agama-agama yang ada. 

 
Secara ekstrem dapat dikatakan, Umbu telah memiliki “agama”-nya sendiri 

yakni puisi dan sunyi. Hal ini dapat dilihat dari sajaknya yang berjudul “Mantra 
Pengantar”.  

 
Mantra Pengantar 
 
  ucapan melati 
        dimekarkan matahari  
                udara bakti 
         disemburkan matahati  
 
maka para pengisap sezarrah  
gelombang lengang  
menanam ini sembahyang dialog  
sawah ladang  
maka adalah cuka duka  
                                 lupa luka  

                                                
13 Kolong, No. 3 (Yayasan Cak Denpasar, 1996), hal. 17. 
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                                      jantung hari 
 
bahagia beta  
                   alpa sendiri  
                                   bikin bikin puisi  
 
                    ucapan melati  
              pergelaran matahari  
                       udara bakti  
               persembahan matahati14  
 
Sajak ini dimuat di halaman 1 harian Nusa tanggal 31 Desember 1997. Menurut 

Pemimpin Redaksi Nusa saat itu, I Ketut Sumarta, dialah yang meminta agar Umbu 
menulis sajak renungan akhir tahun. Umbu kemudian setuju dan memberikan 
Sumarta sajak ini dalam bentuk tulisan tangan.15 Sajak sepanjang tiga bait dengan 18 
larik ini menceritakan proses kreatif Umbu dalam menulis puisi. Sajak ini 
mempertegas pilihannya untuk senantiasa setia dengan puisi.  

 
Inilah mungkin menjadi puncak pemaknaan Umbu terhadap proses pencarian 

jati dirinya melalui puisi. Pada awalnya dia memandang langkahnya itu sebagai 
upaya untuk memahami serta menemukan kesejatian dirinya. Akan tetapi, pada 
akhirnya dia sampai kepada pemahaman spiritual bahwa berkarya atau menulis 
puisi adalah juga sebuah persembahan, sebuah sembahyang kepada Tuhan. Karena 
itulah, Umbu tetap merasa bahagia dalam penderitaan dan keterasingannya karena 
pilihan untuk mencintai puisi seperti ditunjukkan dalam bait ketiga sajak “Mantra 
Pengantar” di atas, “bahagia beta/ alpa sendiri/ bikin bikin puisi// ucapan melati/ 
pergelaran matahari/ udara bakti/ persembahan matahati//.” 

 
Pemaknaan tentang spiritualitas yang lebih terbuka itu tampaknya sebagai 

hasil persentuhan yang intens dengan segala suasana religiositas Bali yang unik 
sekaligus otentik. Seperti telah diketahui, di Bali kesenian menjadi jalan untuk 
memaknai Tuhan sehingga kesenian juga menjadi persembahan kepada Tuhan, 
bukan sekadar ekspresi diri. Hampir pada tiap-tiap sajaknya, pesan tentang 
kesunyian, tentang suara dalam diri selalu hadir. Bagi Umbu, kesunyian adalah 
solusi untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan yang membelit manusia. 
Sunyi baginya adalah sebuah pedoman hidup layaknya sebuah agama. Dalam sunyi 
itulah Umbu merasa menemukan dirinya. Kesunyianlah yang sesungguhnya bekerja 
dalam dirinya yang selalu risau karena selalu mempertanyakan hakikat jati diri. 

 
Lagu Tujuh Patah Kata 
 
                        sunyi 
          bekerjalah  
                          kau  
                         bagi  
                      nyawaku 
                         risau  
                 sunyi bekerjalah 
                        kau bagi  

                                                
14 Nusa, 31 Disember  1997,  hal. 1. 
15 Wawancara dengan I Ketut Sumarta di kantor redaksi majalah Sarad, Renon,  Denpasar,  15 

Agustus 2004.  
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                   nyawaku risau  
              sunyi bekerjalah kau  
               bagi nyawaku risau 
sunyi bekerjalah kau bagi nyawaku risau  
risau nyawaku bagi kau bekerjalah sunyi 
                 risau nyawaku bagi 
                kau bekerjalah sunyi  
                     risau nyawaku 
                          bagi kau  
                    bekerjalah sunyi  
                             risau  
                           nyawaku  
                              bagi  
                               kau 
                          bekerjalah  
                               sunyi 
                              kauku16 
 

 
Sajak”Lagu Tujuh Patah Kata” di atas memiliki versi lain yakni “Doa”17. Berikut ku-
tipan lengkapnya:  

 
                         DOA 
                         
 
                         Sunyi 
              bekerjalah  
                          kau  
                         bagi  
                      nyawaku 
                         risau  
                 sunyi bekerjalah 
                        kau bagi  
                   nyawaku risau  
              sunyi bekerjalah kau  
               bagi nyawaku risau 
sunyi bekerjalah kau bagi nyawaku  
                          risau  
risau nyawaku bagi kau bekerjalah  
                         sunyi 
                 risau nyawaku bagi 
                kau bekerjalah sunyi  
                     risau nyawaku 
                          bagi kau  
                    bekerjalah sunyi  
                             risau  
                           nyawaku  
                              bagi  
                               kau 

                                                
16 Tan Lioe Ie, et al. Kuda Putih (Teks Musikalisasi Puisi Umbu Landu Paranggi, 2000). 
17 Parwita, “Dunia Puisi Umbu Landu Paranggi,” Semangat  2 Oktober (1978):15, 31. 
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                          bekerjalah  
                               sunyi 
                              Kauku 
 
Dalam sajak “Doa”, huruf pertama pada larik pertama di awal sajak serta 

huruf pertama pada larik terakhir ditulis dengan huruf kapital, sedangkan dalam 
sajak yang sama dengan judul “Lagu Tujuh Patah Kata” semuanya ditulis dengan 
huruf kecil. Yang penting untuk dicermati adalah larik terakhir sajak ini yang terdiri 
atas satu kata Kauku pada “Doa” dan kauku pada “Lagu Tujuh Patah Kata.” Penggu-
naan huruf kapital memberikan interpretasi berbeda. Kata Kauku dalam “Doa” bisa 
dimaknai sebagai kata ganti Tuhan, sedangkan kata kauku dalam “Lagu Tujuh Patah 
Kata” mengacu kepada orang kedua yang setara dengan si aku lirik.  

 
Pemilihan judul ”Doa” bisa dimaknai sebagai orientasi vertikal seorang Umbu. 

Akan tetapi, Umbu kemudian mengubah orientasinya kepada sesuatu yang bersifat 
setara. Jika kauku dimaknai sebagai Tuhan, maka Tuhan dimaknai Umbu sebagai 
kawan, sehingga relasinya tidak lagi vertikal tetapi horizontal.  

 
Sunyi identik dengan kebisuan, tanpa berbicara, tanpa suara. Percintaan 

dengan sunyi itu akhirnya memang membuat Umbu lebih banyak membisu. Namun, 
kebisuan itu bukanlah kebisuan yang beku, tanpa upaya memaknai atau merespons 
gejala yang ada di luar dirinya. Justru, dalam kebisuannya dia sedang berbicara. 
Kebisuan itulah yang diperas-perasnya hingga akhirnya lahir puisi: /perasperaslah 
bisuku/ yang senantiasa ajak bicara bisumu/ maka haru-birulah si anak batu/ di batu asah 
kasihku/ nuliskan puisi...// (Sajak “Upacara XXIII”).18 

 
 Pergumulan dengan sunyi, memang menjadi pilihan bagi Umbu. Dia telah 

mengambil keputusan untuk “bersarang” dalam kesunyian. “buah sunyiku/ sunyi 
sarangku/” (Sajak “Sajak”). 19   Larik ini kemudian dipertegas lagi menjadi “hidup 
sunyiku/ sunyi asalku/” (Sajak “Upacara XXI”).20  

 
 Sajak Umbu yang lain yang juga berbicara seputar  kesunyian dirinya adalah 

“Solitude.” Sajak tiga bait ini mempertegas betapa sunyi merupakan bagian dari 
nasib yang tidak bisa dihindari penyairnya termasuk oleh siapa pun.  

 
Solitude 
 
dalam tanganmu sunyi 
jam dinding masih bermimpi  
di luar siang menguap jadi malam  
tiba-tiba musim mengkristal rindu dendam  
 
dalam detak-detik, dalam genggaman usia 
mengombak suaramu jauh bergema 
menggigilkan jemari, hati pada kenangan  
bayang-bayang mengusut jejakmu, mendera kekinian 
 
seberkas cahaya dari menara waktu  

                                                
18 Tan, et al. Kuda Putih (Teks Musikalisasi Puisi Umbu Landu Paranggi, 2000). 
19 Korrie Layun Rampan, Suara Pancaran Sastra, hal. 74. 
20 John H. Mcglynn, I Nyoman Darma Putra (eds.), Menagerie 4 (Jakarta: The Lontar Foundation, 

2000), hal. 145. 
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menembus tapisan untung malang nasibmu 
di luar tiba-tiba angin, lalu gerimis berderai 
dalam gaung kumandang bait demi bait puisi21  
 
 Umbu kemudian mempertegas hal itu dalam dua bait terakhir sajak “Kata, 

Kata, Kata”: “kenangkanlah bisikan pertama/ risau pertarungan kembara/ duka percintaan 
sukma/ rahasia perjanjian sunyi// kenangkanlah percakapan pertama/ gugusan waktu, napas 
dan peristiwa/ mungkin hanya angin, daun dan debu/ pesona terakhir nyanyian sajakku//.”22 

  
Sunyi yang menjadi inti dari sajak-sajaknya merupakan sesuatu yang sangat 

esensial dalam hidup manusia. Terlebih lagi bagi seorang penyair, kesunyian 
merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Hanya pada tempat-tempat sunyi itulah 
penyair bisa sampai kepada kesadaran eksistensialnya, bahwa di mana-mana 
manusia tidak akan bisa lepas dari kesunyian.  

 
Secara filosofis, kesadaran dan kesediaan untuk senantiasa kembali kepada 

sunyi juga bisa bermakna sebagai kesediaan untuk mendengar suara hati nurani 
yang paling dalam. Dalam keadaan yang sunyi, ketenangan berpikir bisa dicapai 
dan kontemplasi bisa diupayakan. Dengan begitu, respons yang lebih jernih atas 
segala hal yang terjadi di sekeliling menjadi sesuatu yang mungkin. Inilah 
sesungguhnya konsep dasar dan universal yang disampaikan Umbu dalam sajak-
sajaknya yang bersuasana begitu personal itu. 

 
 Agama sunyi ini mengingatkan kepada kepercayaan para kawi-wiku 

(pengarang dalam sastra tradisional di Jawa dan Bali) pada masa lampau. Dalam 
konsep kreativitas para kawi-wiku, sepi merupakan awal sekaligus akhir dari 
perjalanan hidupnya. Mpu Panuluh dan Mpu Tanakung, dua orang pujangga pada 
masa silam menyatakan sepi adalah tujuan hidupnya yang terakhir. Sepi adalah juga 
tempat asalnya. Dengan menulis karya sastra kekawin mereka berharap telah 
menemui jalan menuju asal dan tujuannya itu; sunyata atau nirasraya (alam kosong).23 

 
 Religiositas yang universal ini pun kini telah menjadi ciri utama kesadaran 

religius sebagian besar umat manusia. Konflik berlatar belakang agama telah 
menyadarkan banyak orang tentang adanya potensi buruk yang dikandung oleh 
bingkai agama. Terlebih lagi jika bingkai itu dimaknai secara fanatik.  

Penutup  
 
Sajak-sajak Umbu Landu Paranggi sangat kental dengan spiritualitas yang 

melampaui kungkungan religiositas, kotak agama, keyakinan atau pun etnis tertentu. 
Dalam sajak-sajaknya Umbu sangat mengedepankan suara-suara dari dalam diri 
melalui pergulatan yang intensif dengan sunyi.  

Dengan pemahaman filsafati tentang sang diri, Umbu mencoba memahami 
dunia melalui dirinya sendiri. Oleh karena itu, semangat sajak-sajaknya ini adalah 
semangat introspektif atau kontemplatif.  

 Baik sajak-sajaknya yang bersuasana personal maupun sosial kultural, tetap 
memiliki latar belakang atau konteks sosial yang jelas. Konteks sosial kultural ini 

                                                
21 Linus Suryadi, Tonggak, hal. 239. 
22 Ibid., hal. 245. 
23 I. B. G. Agastya, Ida Pedanda Made Sidemen: Pengarang Besar Bali Abad ke–20 (Denpasar: 

Yayasan Dharma Sastra, 1994), hal. 133. 
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menggambarkan pandangan dunia Umbu di dalam berkarya yakni penyair mesti 
selalu menoleh kepada hati nuraninya sendiri. Hanya dengan kesadaran semacam 
itulah, penyair bisa memberi respons yang jernih terhadap gejala atau fenomena 
sosial kultural yang terjadi.  

 
 Oleh karena itulah, pandangan dunia dalam sajak-sajak Umbu ini cukup 

signifikan dan relevan artinya dalam dinamika sosial dan kebudayaan yang sarat 
dengan nilai-nilai materialisme seperti sekarang. Ketika dunia terasa tidak memiliki 
jarak tegas lagi, ketika informasi begitu cepat, dan ketika manusia dikungkung 
dalam ambisi-ambisinya sendiri, kesadaran untuk kembali kepada suara di dalam 
diri menjadi hal yang penting. Bahkan, dalam titik tertentu menjadi suatu keharusan. 
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