


1 
 

Persepsi Kami 

 

 

Atas Nama Allah Yang Maha Benar dan Maha 

Sempurna 

 

Sahabat, Salam Perdamaian 

Inilah sebuah buku dari kami. Kumpulan kata-kata 

mutiara naskah Bunda Lia tahun 1998. Naskah ini 

sempat tercecer dan terlupakan, seperti juga kebenaran 

itu sendiri. 

Di manakah kita sekarang ini? Di sarung 

kebenarankah atau di dalam dasar laut yang 

berombak? Seperti melihat kebenaran di dalam buih-

buih ombak dari dasar laut. Seakan kebenaran yang 

ingin direngkuh itu sangat jauh. Nan juga seperti 

kebenaran yang hanya menempel di sarung. 

Itulah! Buku saku kebenaran ini mungkin dapat 

menjadi renungan. 

Jakarta, 21 Januari 2002 
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1. Menunggu Kebenaran 

 

Barisan kebenaran menunggu kesalahan itu berkumpul 

 

 

2. Kebenaran yang Menjadi Lapuk 

 

Carik menyodorkan “kebenaran“ 

kepada lurah 

Tangga kebenaran yang disodorkan 

ke atas bak katak menggapai bulan 

Kumpulkan kebenaran-kebenaran yang berada di atas, 

mungkin banyak yang lapuk 

 

 

3. Kebenaran yang Memilih 

 

Nepotisme itu labil melihat kebenaran 

Pembatasannya, pilihannya 

 

 

4. Kontroversi Kebenaran 

 

Kenakalan terkadang dapat menyerukan kebenaran 

Ketaatan juga terkadang dapat menghardik kebenaran 
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5. Kebenaran yang Disesuaikan 

 

Banyak kewenangan menyesuaikan diri dalam sebuah 

“kebenaran” yang dinyatakan sebagai kebenaran 

 

 

6. Terdesak 

 

Kebenaran yang didesakkan akan berubah menjadi 

kesalahan 

Kesalahan yang disadari akan berubah menjadi 

kebenaran 

 

 

7. Janji yang Benar 

 

Pemenuhan janji, pemenuhan kebenaran 

Paling tidak janji itu benar 

 

 

8. Tak Diinginkan maka Tak Benar 

 

Pilihan yang dibuang bisa jadi  

adalah kebenaran yang tak diinginkan 
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9. Kebenaran adalah Jaminan 

 

Mengapa berbisik kalau menyambungkan kebenaran? 

Adakah kesalahan itu lebih menjamin? 

 

10. Bisikan Kebenaran 

 

Kerabat kebenaran itu bisa jadi kesalahan yang ragu-

ragu 

 

 

11. Introspeksi 

Guru kebenaran adalah salak anjing atau kecaman 

Jangan menyalahkan anjing yang menyalak 

Jangan marah pada orang yang mengecam 

Mungkin ada kesalahan yang disandang 

 

 

12. Samar-samar 

 

Nyata benar, kebenaran yang berdampingan dengan 

kejahatan 

Tapi baju kebenaran hampir serupa dengan baju haram 
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13. Jangan Membiarkan Kebenaran 

 

Selalu ada kesempatan bagi kebenaran sejak dari awal 

Bisa tertunda tapi tak baik membiarkannya tak tersentuh 

 

 

14. Kesucian: Kebenaran 

 

Kesucian membenarkan kebenaran 

Kebenaran selalu mengikuti kesucian 

 

15. Mengapa Mesti Bungkam 

 

Sulitkah menyatakan kebenaran? 

Sehingga selalu saja bungkam kalau ada yang 

mempertanyakannya 

 

16. Kebenaran yang Tersembunyi 

 

Keluarkan sepuluh kesalahan 

Diantaranya mungkin terselip sepenggal kebenaran 

Benar itu mungkin masih tersimpan di 

rencana 

Sesungguhnya di dalam kesalahan masih dimungkinkan 

ada kebenaran 
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17. Tak Sama 

 

Menguasai kebenaran berbeda dengan membela 

kebenaran 

 

 

18. Tegas Saja 

 

Tunggu apa lagi? 

Kebenaran tak betah di antara tumpukan salah 

Perbaiki kesalahan, itu pun kebenaran 

 

 

19. Utak-atik Taktik 

 

Taktik mengutak-atik kebenaran dan kesalahan diantara 

kebodohan 

dan kecerdasan 

 

 

20. Berkalang Salah Menggantang Kebenaran 

 

Jangan dibiarkan menunggu 

kebenaran itu 

Sekeranjang kesalahan berebut mengalihkan perhatian 
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21. Serupa 

 

Tangisi kebenaran yang bertaring karena dialah 

kejahatan yang bermulut manis 

 

 

22. Zaman telah Berbeda 

 

Dulu yang benar diperebutkan 

Kini yang benar ditangisi 

 

 

23. Air Mata Kebenaran, Mata Air Kebenaran 

 

Kebenaran yang ditangisi adalah jejak kebenaran itu 

Sumber kebenaran tak jauh dari tangisannya 

 

 

24. Gosip 

 

Banyak kebenaran yang digosipkan 

Tandanya banyak kesalahan yang dibenarkan 
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25. Mengering 

 

Tetes-tetes kebenaran yang mencair mengering  

oleh asap keserakahan 

Nyanyian kebenaran tenggelam 

 oleh kebisingan tambur kepongahan 

 

 

26. Telah Gersang 

 

Keringkah kebenaran itu  

sehingga tak lagi dapat meneteskan cinta? 

 

 

27. Di Mulut Buaya Tak Ada Cinta 

 

Di mulut buaya tak ada cinta 

Di atas batu ada tulisan cinta 

Aku ingin menambahkan tulisan kebenaran di atas batu 

 

Untuk menyumpal mulut buaya 

Agar dia selalu ternganga oleh kebenaran 
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28. Cinta Awal Kebenaran 

 

Laki-laki tak selalu benar 

Wanita pun tak luput dari kesalahan 

Kebenaran milik keindahan cinta 

Dari cintalah kebenaran itu bermuara 

 

 

29. Benarnya, Baiknya 

 

Benar itu baik 

Tak kubenarkan berkata baik tapi tak benar 

 

 

30. Jangan Bungkam 

 

Kalau tak melerai kebenaran yang sedang dihimpit 

kejahatan 

Nyatakan saja dirimu itu patung 

 

 

31. Terjemahan Sebuah Kebenaran 

 

Buah kebenaran itu menjuntai kebaikan 

Sistem yang benar menyemaikan kebenaran 

Teladan kebenaran membentangkan kebajikan 
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32. Di antara Tangisan dan Senyuman 

 

Setiap kali ada kebenaran terkoyak 

Setiap kali ada senyuman menjadi air mata 

Itulah nasib kebenaran 

Selalu berada di antara tangisan dan senyuman 

 

 

 

33. Kebenaran versus Kesucian 

 

Mengalahkan kebenaran dengan “kesucian” tak 

dipertanyakan 

Pembenarannya dijadikan kesucian 

Kesucian yang benar adalah 

kebenaran yang suci 

 

34. Pendauran Kesalahan 

 

Dapatkah menolak kesalahan yang didaur? 

Kebenaran yang didaur mungkin menjadi bungkusnya 

Kupaslah kebenaran yang didaur itu, akan terlihat 

kesalahannya 
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35. Lurus 

 

Tak berbelit-belit kebenaran itu 

Arahnya selalu lurus 

 

 

36. Menggosok Kebenaran 

 

Abu gosok membersihkan kotoran 

Menjadi abu belum berarti kekalahan 

Jadilah abu pembersih segala 

ketidakbenaran 

Jadikanlah abumu itu sebagai pembersih kebenaran 

yang tertutup noda 

 

 

37. Lonceng Berkata 

 

Setiap kali mendengar lonceng membunyikan kebenaran, 

datanglah dan bunyikan lonceng itu di hatimu 

Setiap kali melihat lonceng itu tak berbunyi, 

karena kebenaran dikalahkan, berteriaklah 

Teriakanmu akan menggetarkan 

lonceng hati yang menggerakkan kebenaran 
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38. Pohon Kebenaran 

 

Buah-buah benar selalu bergelayutan di pohon rindang 

kebenaran 

Buah itu akan membusuk ketika tak ada orang yang 

memetiknya 

 

 

39. Menyongsong Pelangi Kebenaran 

 

Setiap kali ada pelangi yang membawa kebenaran 

Taburkan jejakmu 

Setiap jejak akan memantulkan pelangi 

Jejakmu menarik sinar kebenaran dan memantulkannya 

kembali 

 

 

 

40 . Jadilah Bantal Kebenaran 

 

Kebenaran seringkali hanya menjadi impian 

Jadikanlah bantalmu bantal kebenaran 

Ketika kamu bermimpi kebenaran, bantalmu 

merekamnya 

Ketika kaubangun, bantalmu mengingatkanmu 
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41. Kebenaran Jamu 

 

Pada saat obat semakin mahal, jamu menjadi harapan 

Saat kebenaran semakin mahal, memiliki kesalahan 

sebesar apa pun dapat dimaafkan 

 

 

42. Gula Kebenaran 

 

Kebenaran itu  manis tapi tak bergula 

 

 

43. Bapakku adalah Kebenaran 

 

Bapakku selalu menasehatiku, bahwa kebenaran itu 

sudah ada dalam hati nurani, itulah Bapakku yang 

sebenarnya 
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44. Golok Kebenaran 

 

Ada golok yang dijadikan kebenaran 

Tak ada golok yang dapat merekat 

Selalu saja golok berlumuran darah 

Tak ada penindasan yang menaburkan 

rasa cinta 

Penindasan kebenaran selalu berlumuran darah 

perpecahan 

 

 

45. Tahu Bukan Tempe 

 

Tahu bukan tempe 

Kebenaran bukan ketenaran 

Tapi ketenaran membawa “kebenaran” 

Yang kunanti kebenaran yang tenar 

 

 

46. Gula Tanpa Semut 

 

Tak ada gula tak ada semut 

Banyak gula tak bersemut di pantai kebenaran 

Karena gula di situ tak dilapisi pemanis 
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47. Ini Dadaku, Mana Dadamu 

 

Dadaku berkata, “Ini dadaku ” 

Dadamu berkata, ”Ini dadaku ” 

Kita sama-sama membusungkan dada 

Kebenaran terjepit di antara dua pembusungan 

 

 

48. Gonjang-Ganjing Kebenaran 

 

Bumi bergonjang ketika kebenaran terluka 

Langit berganjing ketika kebenaran diturunkan 

 

 

49. Tangisku, Bangsaku 

 

Kebenaran apa yang dapat membuat dadamu panas 

Tentu ketika ada yang meludahi kebenaran 

Kesalahan apa yang dapat membuat kita berteriak 

Tentu ketika orang meludahi kebenaran bangsa kita 

 

 

50. Kuku Kebenaran 

 

Ketika kuku kebenaran semakin tajam 

Ketika itu hati nurani berdarah 
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51. Tokoh Kebenaran 

 

Pemilihan tokoh dapat dibenarkan 

Kebenaran tak menokohkan siapa pun 

 

 

 

52. Dosa yang Dipotong 

 

Maafkan dosaku,  

maka kuberikan padamu segenggam kebenaran 

 

 

53. Ketimun Bukan Pepaya 

 

Biji pepaya pahit rasanya 

Pepaya manis seperti kebenaran yang telah mengalahkan 

kepahitan kejahatan 

Ketimun buahnya segar, 

bijinya pun segar 

Kebenaran selalu segar 
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54. Tomat itu Bukan Daun 

 

Ketika daun tomat mengandung buah, daun itu 

merunduk 

Ketika tangkai kebenaran mengandung buah kejahatan, 

kebenaran itu rapuh 

 

 

55. Langit Sunyi 

 

Burung-burung tak lagi terbang karena kebenaran habis 

dimakan buaya 

 

56. Mencari Kebenaran 

 

Tenarkah kebenaran itu? 

Atau 

Benarkah ketenaran itu? 
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57. Menyimak Hati Nurani 

 

Lebih baik tak menyela kalau hanya menyela tanpa 

menyebutkan konsep kebenarannya 

Lebih baik bersembunyi daripada menerima pernyataan 

yang berlawanan dengan hati nurani 

 

 

58. Kayu Manis, Telunjuk Manis 

 

Manis rasanya, lurus telunjuknya 

Kebenaran itu sangat manis rasanya 

Kalau tak mengait 

 

 

59. Masih Adakah Kebenaran yang Murni 

 

Tanya saja pada pohon bambu, “Adakah mereka melihat 

kebenaran?” 

Tanya saja padaku, “Adakah aku melihat kilauan 

kebenaran?” 

Aku hanya melihat bambu menyapa kebenaran 
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60. Kalau di Kabut Ada Kebenaran 

 

Kalau kebenaran diliputi kabut, 

Adakah kabut yang benar? 

 

 

61. Simpan Gula Dapat Susu 

 

Siapa yang menyimpan manis kebenaran akan dapat 

kesucian 

 

 

62. Bayi itu Merengek 

 

Kebenaran bagai bayi yang minta susu 

Berilah susu murni, maka kebenaran tak akan merengek 

 

 

63. Tanya-Tanya itu Bertanya 

 

Pertanyaannya, adakah kebenaran itu bertanya? 
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64. Sanksi yang Bersanksi 

 

Kebenaran yang bersanksi akan menyanksikan dirinya 

sendiri 

 

 

65. Di Pinggiran ada Kebenaran 

Kalau berjalan di tengah tak akan ditemukan kolam 

Kalau sampai di kolam, ternyata di situ ada pinggirnya 

Kebenaran tak dapat dibatasi 

Terkadang pinggir kebenaranlah yang memberikan 

kesejukan 

Tak adakah kolam kebenaran yang dapat memandikan 

kita 

 

 

66. Gentong-Gentong Kebenaran yang Kosong 

 

Kalau ada gentong yang penuh, tentulah tak akan ada 

bunyinya 

Kalau ada gentong yang retak, tentulah kebenaran itu 

sedang menyeruak 
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67. Adakah Surga Di Kebenaran 

 

Konon, kebenaran adalah tiang ke surga 

Konon, banyak yang tergelincir 

 

 

68. Tangan-Tangan Palsu 

 

Segala kepalsuan adalah buah tangan 

Segala kebenaran adalah tanda tangan 

yang menepati janji 

 

 

69. Jangan Dekati Unta Tak Berpunuk 

 

Kalau mau ke padang pasir, jangan naik unta tak 

berpunuk 

Kata-kata berpunuk mudah dikendarai, tapi tak tahan 

berjalan lama di padang kebenaran 
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70. Surga itu adalah Kebenaran 

 

Tadinya aku kira kematian yang mempertemukan 

 aku dengan surga 

Tak kusangka ada surga ketika ada kebenaran 

 mengapung di atas kolam kepalsuan 

 

 

71. Jangan Menyapa Salam Berbisa 

 

Tutup saja pintu bilikmu  

kalau kau mendengar ketukan salam yang berbisa 

 

 

72. Barangkali ada Barang di Kali 

 

Banyak sekali ditemukan barang di kali 

Berkali-kali barang itu digali 

Ah, kali-kali kebenaran hanya ada di kali 

 

 

73. Simpul-Simpul Takdir 

 

Kalau takdir dapat disimpulkan, ingin rasanya 

menyimpul kebenaran 

Agar takdir kebenaran tak bersimpul-simpul 
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74. Banyak Kebenaran Menjadi Tragedi 

 

Jangankan kebenaran, kejahatan pun tak lagi menjadi 

tragedi 

 

 

75. Tak ada Kebenaran seperti Batu 

 

Jalanan ini banyak batunya 

Batu yang dilontarkan bukan kerupuk 

Kaca berserakan tapi penjara diam saja 

Kalau kebenaran seperti batu 

Banyak kebenaran yang tidak rapuh 

 

 

76. Batu Penggugat 

 

Sangat ramai batu yang menggugat 

Banyak batu-batu palsu di antara batu-batu kebenaran 

 

 

  



24 
 

77. Kagum itu Diperjualbelikan 

 

Karena kekaguman sekarang ini banyak 

diperjualbelikan 

Jadi jangan heran, kalau sekarang ini kebenaran pun 

diperjualbelikan 

 

 

78. Jangan Katakan Kebenaran 

 

Sibuklah mencari kegagalan kebenaran 

Alangkah sayangnya waktumu itu, kalau kau hanya 

sibuk membicarakan kebenaran 

Sedangkan kejahatan tak pernah gagal 

 

 

79. Pisau Cukur 

 

Adakah rambut kebenaran yang tidak mampu ditebas 

oleh pisau cukur kejahatan? 
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80. Kegagalan Kebenaran 

 

Jangan katakan, “Tak ada kebenaran”, bila kamu gagal 

Jangan pula merengek pembenaran 

Makanlah segala yang halal, 

maka kegagalanmu adalah kebenaran 

 

 

81. Jangan Ambil Kue dengan Kain Surban 

 

Kue kebenaran disangka selalu berada di atas kain 

surban 

Padahal kue itu suka sekali disimpan dalam lemari 

keikhlasan 

 

 

82. Berbiduk-Biduk ke Seberang 

 

Tadi pagi banyak biduk pengungsi ke seberang 

Tadi pagi kudengar pesawat tak bisa terbang 

Tadi pagi kusaksikan pesawat menjadi biduk 

Tadi pagi kurasakan kebenaran sudah tinggal akarnya 
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83. Burung Kutilang Burung Serba Tahu 

 

Tahukah engkau, 

 bahwa di dunia ini kalau kebenaran itu dianiaya, 

burung kutilang paling sibuk berceloteh 

 

 

84. Tanda Tangan Bergaung 

 

Tandatangani saja cek, jangan coba tandatangani 

kebenaran 

 

 

85. Ikat Pinggang 

 

Ketika kemarau panjang 

kencangkan ikat pinggang 

Karena, kemarau panjang akan memarakkan pula 

segala kepalsuan 

 

 

86. Jangan-Jangan Melati itu Hitam 

 

Banyak cara meronce kejahatan 

Alangkah sayangnya melihat roncean melati itu kini 

menjadi hitam 
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87. Siapkan Tangga di Pintu Kebenaran 

 

Kala api melahap lumbung kebenaran 

Jangan kaubakar dirimu sebelum kaulihat ada tangga 

kebenaran 

Di langit ada malaikat yang sabar menanti api padam 

 

 

88. Lapar Bukan Haus 

 

Jangan makan ketika kauhaus 

Jangan mencari penyelesaian, 

ketika sebenarnya yang kauperlukan adalah pembuka 

hati nurani 

 

 

89. Jangan Coba-Coba Mendengkur 

 

Siapa yang tidur lelap dan bermimpi, ketika kebenaran 

terjaga 

Jangan terbang seperti capung, ketika kebenaran itu 

mendekat 
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90. Beduk Bugil 

 

Kalau beduk itu tak lagi membunyikan kebenaran 

Banyak kebenaran menjadi penari bugil 

 

 

91. Panas Tahi Kuda 

 

Panaskah tahi kuda itu? 

Dan sejukkah tahi yang diembuni? 

Jangankan tahi kuda, tahi kejahatan pun kini 

disejukkan 

 

 

92. Cukupkan saja Tambal Sulam itu 

 

Baju tambal sulam itu lagi trendi 

Jangan-jangan kebenaran tambal sulam kini selera 

pasar 

 

 

93. Bisa yang Lentur 

 

Kalau ular lentur jangan kira bisanya tak mematikan 

Kalau lidah yang berbisa itu melenturkan kesalahan, 

jangan kira ada kebenaran padanya 
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94. Lidah dan Ulah yang Membosankan 

Lidah dan ulah saling bertanggapan 

Kalau lidah menanggapi ulah, 

bisa jadi lidah kebohongan menjilat ludahnya sendiri 

 

 

95. Jahil yang Diludahi 

 

Banyak kejahilan yang meludah 

Dan kalau diludahi panasnya sampai membakar 

kampung 

Jangan sekali-kali mengusap ludah kejahilan karena 

ludahnyalah kebenaran 

 

 

96. Cangkul Pematang 

 

Tiada  pematang yang subur jika cangkul berkarat 

Tiada kesuburan kebenaran bila mata hati tertutup 
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97. Sayur Bukanlah Gulai 

 

Kalau bumbu gulai dituangkan setitik ke sayur, sayur 

akan terasa gulai 

Gulai yang dicampur sayur akan menjadi gulai cair 

Sibuk nian anda menggulai kebenaran 

Padahal kebenaran itu tak akan mencair jika disiram 

kepalsuan 

 

 

98. Baju Lama 

 

Makalah kebenaran adalah baju lama yang 

diseminarkan 

Aku ingin menseminarkan baju baru kebenaran 

Tapi tak ada baju kebenaran yang bertanya 
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99. Alam Semesta: Kebenaran 

 

Alam semesta itu kebenaran Allah 

Takdir juga kebenaran Allah 

Kebenaran menjembatani ketakwaan 

Ikutilah jalan kebenaran sampai ke ujungnya 

Takdir kebaikan bermuara di sana 

Bertanyalah kepada alam semesta 

Adakah kebenaran menyatu dengannya? 

Bertanyalah kepada kebenaran 

Adakah alam semesta pernah tak jujur? 

Langit selalu biru, Bumi selalu berputar 

Matahari selalu bersinar 

Allah Maha Benar 

 

 

Jakarta, 20 April 1998 

 

 


