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Abstract. The heavy smog that always emerges every year is evermore agitating people in all directions. A tentative 
assumption indicates that there is ignorance by humankind toward their environment. This might not always be true 
because in fact what people concern have already been shown up through their own ways. This study aims to determine 
poets attention toward environment in poet collection which is entitled Concert of Anxiety. The used method is qualitative 
descriptive with technique of analysis. The result depicted a description about poetry collection of Concert of Anxiety 
written by 53 poets from South Kalimantan. All their poetry contained characteristics of environmental care and their 
concerning about surrounding natural devastation. Specifically, they explicated social criticism against government who 
became ignorance with the damage as impact of deforestation, coal mining, and regards to plantation. Topic to discuss: 
the social criticism that contemplated by the poets could be read and understood by only themselves. Literature that is a 
reflective living by the society seems to solely rested on the writing itself. Through reading literary works, somebody’s 
attitude becomes in good manner, prudence, and tolerance. Conclusion: literary works, in particularly poet, is able to be 
an appropriate material of learning when the outcome used as literary study. By for being “poetic” , a teacher is not 
merely educating but also cultivating good manner which notably is environmental character upon the learners at the 
same time. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Seni sastra merupakan hasil ekspresi manusia 

yang dapat berwujud cerpen, drama, atau puisi. 
Ekspresi manusia tersebut adalah suatu cara 
pengarang dalam mengungkapkan pengalamannya 
sebagai manusia. Hasil ungkapannya tersebut 
berawal dari kehidupan nyata yang direfleksikannya 
lewat imajinasi pancaindera dan tertuang dalam 
media bahasa yang indah. 

Puisi merupakan sebuah karya sastra yang 
tidak terlepas dari pengarangnya dan tidak terlepas 
dari paham-paham, pikiran-pikiran atau pandangan 
dunia pada zamannya atau juga zaman 
sebelumnya. Sebenarnya puisi itu lahir karena 
kondisi sosial budayanya. Di Indonesia belum 
banyak yang melihat atau mengkaji puisi sebagai 
sumber sejarah. Contoh puisi yang ditulis Taufik 
Ismail berjudul “Karangan Bunga” (puisi terlampir). 

Ungkapan pengarang puisi dapat mencakup 
banyak hal, demikian juga di Kalimantan Selatan. 
Para penyair merasa tergerak hatinya melihat 
keadaan alam yang semakin hari tidak terawat. 
Kekuatan yang dimilikinya hanya mengekspresikan 
pancainderanya yang terungkap lewat kumpulan 

puisi “Konser Kecemasan”. Sebuah puisi akan 
menjadi sebuah slogan saja ketika tidak ada yang 
membacanya apalagi memahaminya.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti 
melakukan penelitian bagaimana para penyair 
mengungkapkan pikiran dan perasaannya terhadap 
alam (lingkungan hidup) lewat seni sastra yang 
disebut  puisi. 

 

2. METODE  
 
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode analisis isi. Dalam istilah sastra 
dikenal dengan nama kajian teks karena puisi-puisi 
tersebut yang menjadi objek penelitian.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Deskripsi Data 
 

Kumpulan Puisi “Konser Kecemasan” ditulis 
oleh 53 penyair yang berasal dari Kalimantan 
Selatan dan terdiri dari 100 judul puisi. Dari 100 
puisi tersebut terdapat 25 puisi yang digunakan 
sebagai objek penelitian.     
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       Pengelompokan dari 25 puisi tersebut meliputi: 
a. Hutan 
b. Sungai 
c. Pegunungan Meratus 
d. Banjir 
e. Kota 

Struktur Puisi meliputi sebagai berikut. 
 

3.1.1  Unsur Bunyi dalam Puisi 
             

Penggunaan unsur bunyi dalam puisi 
karakteristiknya berbagai macam yang jika dipilah-
pilah menjadi sejumlah jenis, yakni (1) asonansi, (2) 
konsonansi, (3) aliterasi, (4) rima, dan (5) 
mesodiplosis. Gambaran penggunaan bunyi dalam 
bentuk asonansi sebagai berikut: 

................................. 
 ................................. 
tiada lagi peduli akan alam  
.......................................... 
.......................................... 
Serasi dan seimbang harmoni 
(Prasasti Kehancuran Alam, h.3) 
 
Paduan bunyi-bunyi tersebut memaknai 

secara keseluruhan dari puisi utuhnya yaitu alam 
yang akan hancur dan tidak akan dipedulikan 
manusia lagi. Selanjutnya paduan konsonan berikut 
ini menguatkan makna puisi di atas. 

................................. 
Cemari air racuni tumbuhan 
Cemari air racuni kehidupan 
awal mula kerusakan yang kini kian parah 
berdarah 
bila jenis punah tinggallah kisah 

 
Demikian pula bunyi aliterasi berikut ini: 
       penambangan pembangunan perumahan 
       perompak-perompak alam pelaku industri 

berjaya 
penggundulan dan perusakan hutan semaunya 
(Prasasti Kehancuran Alam, h.5) 

 
Meskipun tidak berlaku bagi semua puisi, 
penggunaan paduan bunyi sebagaimana 
dikemukakan di atas oleh penyairnya dapat 
digunakan untuk menunjukkan hubungan makna 
kata secara asosiatif.  
 

3.1.2 Diksi dalam Puisi 
 

Diksi merupakan bentuk pilihan kata-kata yang 
dilakukan penyair dalam puisi yang diciptakannya. 
Sebenarnya pemilihan kata-kata dalam puisi tidak 

berlangsung seenaknya. Pilihan kata yang 
digunakan penyair bisa juga mengacu pada kata 
yang bersifat arkais (kuno), berlatar belakang sosial 
budaya tertentu sehingga untuk memahaminya 
seseorang mesti mempelajari kata tersebut secara 
spesifik seperti yang tergambar pada kutipan puisi 
berikut ini: 

Kayuku kayu meranti 
burung tingang membuka gerbang pagi 
pendulang emas di hulu menderaikan pantun 
dendang penoreh karet terbit mengalun 
(Kayu kayuku Hutan hutanku,h.12) 

 
Burung tingang atau burung enggang menurut 
kepercayaan Kaharingan adalah Burung Dewa. 
Pilihan kata tersebut dilatarbelakangi oleh kosakata 
yang dimiliki masyarakat setempat khususnya 
kepercayaan Kaharingan dan makna puisi tersebut 
memperlihatkan kekayaan alam khususnya kayu-
kayu yang saat itu sangat bagus dan berguna. 
Namun, penebangan yang tidak terprogram 
menjadikan hutan itu kehilangan nilainya. 
  

3.1.3 Bentuk Retoris dan Majas dalam Puisi 
 

Bentuk retoris merupakan bentuk penggunaan 
kata-kata, frase, klausa, maupun kalimat dalam puisi 
maupun karya sastra lain pada umumnya. Bentuk 
retoris tersebut secara umum meliputi bentuk-
bentuk sebagai berikut. 

Repetisi, merupakan bentuk pengulangan 
kata atau frase untuk menekankan, mempertegas 
gagasan, menciptakan kesatuan hubungan makna 
sehubungan dengan isi yang akan disampaikan.  
Perhatikan kutipan puisi “Madah Meratus” yang 
ditulis oleh Ajamuddin Tifani berikut ini: 
 

salam kepada meratus, paku dan titian 
ke asal mula jadi semesta yang menjadi udara 
menjadi batu,menjadi angin, pepohonan dan 
humus tanah 
yang menurunkan kantuk dan tangis kepada 
anak 
yang memuai di delta-delta dan padang 
sabana yang jadi  
bianglala dan gugur dedaunan 
dicelupnya kawasan seluas-luas kasih, inilah 
tanah yang dijanjikan 
di padi yang menghampar permadani emas 
hingga ke kaki langit 
 
salam kepada meratus yang senantiasa hadir 
di warna daerah 
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kambang ilihi, di janur rumbia di sajian aruh 
banua 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Salam kepada meratus,yang menyimpan 
riwayat perjalanan  
Dan burung-burung yang tertindas,yang 
sayapnya patah 
.......................................................................... 

(Madah Meratus, h.23) 
 

Paralelisme merupakan bentuk penggunaan 
bahasa yang disusun dengan cara mengulang frase, 
klausa, atau kalimat secara berurutan. 
Perhatikan puisi “Di Mata Kita Ada Asap” karya Ali 
Syamsudin Arsi berikut ini, 

 ..................................................... 
 ...................................................... 
dendam ranting pada cabang 
dendam cabang pada dahan 
dendam dahan pada batang 
dendam batang pada akar 
dendam akar pada daun 
dendam daun pada luka 
.......................................... 
......................................... 
(Di Mata Kita Ada Asap, h.27) 

 
Klimaks merupakan penggunaan kata-kata, 

frase atau kalimat yang menggambarkan 
terdapatnya urutan tertentu.Penggunaan klimaks 
bisa juga dimanfaatkan untuk menggambarkan 
urutan gagasan secara beruntun.  
Perhatikan kutipan bait puisi berikut ini: 

Kubuka peta kepulauan Nusantara 
ada tokoh Semar alam pewayangan 
merasuk merohani pulau Kalimantan 
ia pendek tangan 
dudu dewa, dudu manungsa 
ora nangis ora ngguyu 

................................................. 

.................................................. 
     (Ibramsyah “Meratus Bertutur”,h.91)    
 

Demikian pula kutipan puisi “Ke mana Harus 
Kami Tanam” karya Isuur Loeweng: 

     kalau saja, 
     kami masih punya semangat 
     untuk menciptakan bibit ulin 
     tanah sebelah mana 

yang harus kami gali 
     bukankah semua hutan 
     telah dipenuhi bibit air mata 

yang ditanam  
bengis ekskavator gila 
bopeng-bopeng berhamburan 
di setiap sudut katulistiwa 
seakan ada perjanjian! 
di sini kita harus timbun 
air mata 
padahal tanah-tanah 
itu hak anak cucu kita 
lalu esok 
ke mana mereka meneduhkan hati 
   
seandainya kami masih 
punya semangat 
katakan, katakan pada kami 
ke mana semangat itu harus kami tanam 

 
Penyair menggambarkan sejak awal tentang 

kegelisahannya tentang alam semesta sampai 
keadaan anak cucu kita kelak akan seperti apa. 
Sampai pada bait terakhir terlukis keadaan ketika 
seseorang sudah tidak memiliki semangat lagi. 

Selain penggunaan bentuk retoris, dalam puisi 
juga bisa digunakan majas atau disebut bahasa 
kias.  Bahasa kias atau majas merupakan bentuk 
penggunaan bahasa yang digunakan untuk 
menyatakan suatu gagasan melalui pengiasan atau 
perbandingan. Menurut Aminuddin (1997:321), 
bahasa kias diartikan sebagai penggantian kata ang 
satu dengan yang lain dalam suatu konstruksi, baik 
melalui perbandingan, penghubungan, maupun 
pewakilan guna menyatakan sesuatu secara tidak 
langsung.  

Secara teoretis terdapat sejumlah jenis 
bahasa kias yang meliputi jenis (1) metafora, (2) 
personifikasi, (3) simile, (4) sinekdok, dan (5) 
metonimi (Aminuddin). Puisi sebagai salah satu 
karya seni ditinjau dari bahasa yang digunakan 
banyak menggunakan bahasa kias. Penggunaan 
bahasa kias tersebut untuk (1) menyatakan gagasan 
secara tidak langsung, (2) menggambarkan 
gagasan secara lebih kaya, hidup, dan menarik, dan 
(3) menggunakan kata-kata sesedikit mungkin tetapi 
mampu menggambarkan makna yang sebanyak-
banyaknya. 
  

3.2 Memahami Lapis Makna dalam Puisi 
 

Lapis makna puisi merupakan unsur 
pembentuk puisi yang terkait dengan tataran makna 
literal, pengertian tersirat, dan nilai kehidupan 
(value). Lapis puisi pada cuplikan “Prasasti 
Kehancuran Alam” berikut ini menggambarkan 
makna yang lepas dari makna sesungguhnya. 
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Namun, secara keseluruhan puisi ini melukiskan 
bahwa kata prasasti tersebut mewakili makna 
sebenarnya yaitu sebuah peristiwa pernah terjadi 
dan mengisahkan suatu hal yang berarti. Apakah 
prasasti yang digambarkan penyair kali  ini 
memaknai hal yang disebutkan?Simaklah sebait 
puisi ini: 
         
Dari alam kita peroleh hidup kehidupan 
    dari alam kita peroleh kebutuhan 
dari alam kita mendapat makanan dan energi 
                                    setiap hari   
atmosfer daratan perairan menyediakan bahan 

penunjang 
bagi kehidupan makhluk di bumi agar tak lekang 
          tidak untuk sesaat kandas 
          tapi selama masih bernafas 
selama kita jaga kelestarian dan keserasian alam 
         namun kebodohan dari keserakahan 
         tiada lagi peduli akan alam 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
        Nun jauh di samudera 
satwa laut hilang dibawa ombak prahara 
tanpa diketahui tiada lagi dapat disua 
dan laut akan selalu nampak menggunung 

gelombangnya 
sembunyikan kegetiran kepunahan hidupnya 
dan kami rumput kering mati 
serta generasi yang peduli 
       meranggas hati 
karena tuan telah mengukir prasasti 
       kehancuran alam 
nasib bumi yang kian kelam 
 

Cuplikan puisi di atas menunjukkan pada 
pembacanya bahwa secara keseluruhan makna 
puisi mengemukakan makna prasasti kali ini tentang 
kehancuran alam, kepunahan hidup, dan 
keserakahan manusia.Demikian juga dengan puisi 
yang judulnya sebagai nama kumpulan puisi yang 
diteliti yaitu Konser Kecemasan karya Burhanuddin 
Soebely. Lapis makna puisi tersebut 
menggambarkan rasa cemas yang berkepanjangan 
terhadap alam, kelestarian hutan yang semakin hari 
rusak karena kekuasaan manusia. 
 
     siapakah mereka yang menyesap angin duyung 
     menebarkan bau bunga bau cendana 
     merobeki rahim ibu bumi 
     dan mengangkuti belulang moyang kami?-  
 
tak ada sahutan. Pertanyaanku membentur jidat 

para birokrat yang terlilit utang pada konglomerat 
(Konser Kecemasan, h.51). 

 

3.3 Memahami Nilai Kehidupan dalam Puisi 
 

Membaca karya sastra pada dasarnya tidak 
hanya bermanfaat memberikan kesenangan, keluar 
dari rutinitas kehidupan seharai-hari maupun 
pengalaman keindahan tertentu tetapi dapat 
membuahkan pemahaman nilai-nilai kehidupan. 
Oleh sebab itu, tentunya pertama kali kita harus 
memahami lapis makna yang terdapat dalam puisi 
tersebut. 

Pemahaman nilai kehidupan puisi dilakukan 
dengan bertolak dari pemahaman makna tersirat 
pada setiap lariknya dan dapat bertolak dari 
keseluruhan totalitas makna tersiratnya. 
Puisi Hutan Bertutur karya Sahdi Anak Amid ini 
bercerita tentang hutan yang sesungguhnya.  
 
Ketika dongeng hutan 
Bertutur tentang hutan 
             Tentang hijau dan hitam 
             Tentang halimun 
             Tentang Lembayung 
Tentang harum 
 
Satwa saling sapa 
Memindai pekik dan auman 
Melantunkan kicauan 
Dan siulan 
 
Dan hutan menuturkan  
Kedamaian 
Di telapaknya menetes air 
Kehidupan 
   

Sebuah gambaran yang indah dan damai 
tetapi saat ini tidak ada lagi kicauan burung, hijau 
daun, auman suara harimau. Ungkapan yang 
sangat indah dan dapat dipahami semua pembaca. 
Intinya hutan melantunkan kedamaian dan 
kehidupan.  
 

3.4 Menghayati dan menanggapi Bentuk 
dan Isi Puisi 

 
Apresiasi puisi merupakan kegiatan 

memahami, menghayati, dan memberikan 
penghargaan ataupun tanggapan terhadap suatu 
puisi. Dalam hal menghayati dan menanggapi puisi, 
dilakukan kegiatan yang bersifat rekreatif atau 
bersifat produktif. Kegiatan rekreatif dapat berupa 
melagukan puisi, membacakan puisi secara lisan, 
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atau mendeklamasikan puisi dan kegiatan produktif 
dapat dilakukan dengan menuliskan tanggapan dan 
pemahaman tentang puisi tersebut.  
Berkaitan dengan kumpulan puisi Konser 
Kecemasan tersebut, maka kegiatan  tersebut 
diimplikasikan dalam kelas khususnya dalam 
pembelajaran sastra. Peserta didik dapat 
mengungkapkannya dalam majalah dinding, surat 
kabar, atau kegiatan seminar.  
   

3.5  Pembahasan 
 

Kumpulan Puisi Konser Kecemasan 
merupakan deretan puisi yang bertemakan 
lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang dihuni 
oleh manusia dari berbagai karakter. Penyair puisi-
puisi tersebut lebih banyak menyoroti keadaan 
hutan khususnya di Kalimantan.  

Kepedulian manusia terhadap lingkungan 
diserukan sejak bencana banjir dan tanah longsor 
banyak terjadi di sekitarnya. Pihak WALHI yang 
dimotori oleh Manager Kampanye WALHI 
Kalimantan Selatan menyerukan kepada pemerintah 
agar melakukan pengkajian dan penelitian kembali 
terhadap SDA (Sumber Daya Alam) yang ada.  

Penyair-penyair Kalimantan Selatan pun 
peduli dengan lingkungannya melalui syair-syairnya 
antara lain puisi “Menunggu Hujan Tumpah” , 
“Kenapa Banjir Melanda”, “Dendam Sungai” , “Saat 
Hujan Bertemu Pasang”. Puisi-puisi tersebut sejalan 
dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa 
sastra adalah ekspresi kehidupan di sekitarnya. 
Para penyair tersebut mengungkapkan banyak hal 
tentang sungai khususnya Sungai Barito. Ancaman 
banjir di musim hujan saat ini selalu menghantui 
manusia. Sementara itu terjadinya banjir juga akibat 
dari keadaan hutan saat ini. Maraknya 
pertambangan dan penebangan hutan tanpa 
terkendali dan semena-mena berakibat buruk bagi 
sekitarnya. Pihak WALHI pun berharap pemerintah 
menegakkan hukum di bidang lingkungan dan adili 
para penjahat lingkungan yang ada tanpa pandang 
bulu.  

Ekspresi penyair lewat judul-judul berikut ini 
jelas melukiskan kepedulian mereka terhadap alam 
sekitarnya, seperti “Konser Kecemasan”, “Bumi 
Menggerutu”, “Prasasti Kehancuran Alam”, Sebab 
Aku bukan Orang Bukit”, “Meratus Warisan yang 
Tersisa”, “Meratus Berduka”,” Meratus Rumah Kita”, 
dan “Ritus Meratus”. Beberapa judul puisi di atas 
menyuarakan kepedulian mereka terhadap hutan 
yang semakin gundul. Akibat dari hutan tersebut 
telah terungkap lewat puisi-puisi terdahulu.  

Karya sastra khususnya puisi merupakan 
salah satu bentuk ragam penggunaan bahasa yang 
disusun sesuai dengan kreativitas penulisnya. 
Sebagai bentuk penggunaan bahasa yang disusun 
berdasarkan kreativitas pengarangnya, karya sastra 
dapat dipilah berdasarkan sasaran pembacanya 
serta karakteristik bentuk dan isinya. Di samping itu 
perlu diperhatikan tingkat kerumitan bahasa dan 
isinya tetap mendapat perhatian. 

Puisi-puisi karya penyair Kalimantan Selatan 
ini memang diciptakan sesuai dengan bahasa 
mereka dan sosial budaya mereka. Karya puisi 
mereka terkadang memunculkan kosakata 
daerahnya misalnya burung Tingang, tongkang, 
rakit, mamang aruh, alahai, kuriding, gantang, 
meragi, dangsanak, bulanai, batandik, dan rangka 
Kenyah. Penyair menggunakan bahasa Banjar dan 
Dayak serta Jawa.  Terkadang penggunaan kalimat 
pun terpengaruh bahasa daerah mereka.  

Puisi merupakan bentuk penggunaan bahasa 
yang dapat (1) menggambarkan dunia kehidupan 
secara faktual dan imajinatif, (2) memuat 
pengertian, gagasan, sikap, maupun pendapat 
tertentu, (3) memuat berbagai bentuk sosial dan 
budaya yang bermanfaat bagi pengembangan budi 
pekerti, (4) kreasi seni yang dapat membuahkan 
kesenangan maupun pengalaman keindahan 
tertentu. Oleh sebab itu, perlu dijalin hubungan 
timbal balik antara pembaca dan penyair dengan 
ketentuannya antara lain,  
a) Skemata pembaca dengan teks puisi tersebut. 
b) Proses asimilasi dengan gambaran objek, 

peristiwa, maupun gambaran makna dalam teks 
puisi yang dibaca. 

c) Pemahaman gambaran makna dalam teks puisi 
sesuai dengan antisipasi nilai maupun 
pengetahuan yang dipersepsikan pembaca.  

d) Gambaran pengertian dan nilai dalam teks puisi 
dengan gambaran kehidupan sehari-hari 
sebagaimana terekam dalam kesadaran batin 
pembaca.    

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
 

Pembahasan lingkungan tidak saja dilakukan 
oleh mereka yang berhubungan langsung dengan 
alam, misalnya pertanian, pertambangan, 
perkebunan, ekonomi, hukum, dan politik. Seni 
sastra pun pada dasarnya sangat peduli dengan 
lingkungan karena dampak dari kerusakan alam 
juga melanda penyair yang sekaligus sebagai 
penghuni alam raya ini. Oleh sebab itu, ungkapan 
kepedulian mereka terekam dalam karya seni yang 
disebut puisi. Dari kumpulan puisi Konser 
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Kecemasan yang ditulis oleh 53 penyair Kalimantan 
Selatan, hampir semua syairnya berisi tentang 
lingkungan hidup yaitu hutan, sungai, banjir, 
pegunungan Meratus,dan kota. Para penyair 
mengeskpresikan semua itu karena berkaitan 
dengan lingkungan hidup mereka dan mereka 
merasakan ketidaknyamannya dari hari ke hari. 
Sebagai warga Kalimantan Selatan khususnya, 
mereka merasa peduli dan mencoba mengetuk hati 
nurani pemerintah dalam penanggulangan bencana 
akibat kerusakan alam.  

Secara keseluruhan makna puisi yang 
diungkapkan berkaitan dengan rasa cemas, peduli, 
menangis, menggerutu, dan kesal.  Makna-makna 
itu disuarakan ke pemerintah agar ada tindakan dari 
pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Pada 
dasarnya seni sastra mempunyai peranan dalam 
melestarikan alam.     

Alam di sekitar manusia dimiliki oleh  makhluk 
hidup dari berbagai kalangan. Ketika alam itu rusak 
atau menimbulkan bencana, dapat dipastikan oleh 
manusia juga peristiwa buruk itu terjadi. Sastra 
dalam hal ini puisi dapat digunakan dan ikut  ambil 
bagian dalam kegiatan pelestarian alam. Dengan 
puisi khususnya dunia pendidikan dapat ditanamkan 
nilai-nilai karakter dan salah satunya karakter peduli 
lingkungan, toleransi, nasionlisme, dan religius.   

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama terutama 
dalam pembelajaran sastra yang terintegrasi 
dengan bahasa. Dengan pembelajaran puisi yang 
tepat nantinya dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang berbudi halus dan peduli terhadap 
lingkungan khususnya alam.  
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