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Dengan Puisi, Vonis Sidang Bom Bali Lebih Anggun  

Oleh: I Nyoman Darma Putra  

SIDANG bom Bali yang mengadili para teroris di Denpasar bulan-bulan ini 
tidak saja tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum dan 
peradilan di Indonesia, tetapi juga merupakan peristiwa unik untuk dunia 
sastra, khususnya puisi. Dikatakan unik karena sejumlah majelis hakim 
dengan sengaja mengutip puisi sebagai ilustrasi untuk memperkuat 
argumentasinya tentang keadilan sebelum menjatuhkan vonis kepada 
terdakwa bom Bali. 

Dari sekitar 30 orang terdakwa (dan tersangka) bom Bali, sudah sembilan 
orang yang dijatuhi vonis. Sampai saat ini, sudah ada tujuh puisi yang 
dikutip majelis hakim dalam vonisnya, masing-masing sebuah puisi dalam 
vonis Amrozi, Imam Samudra, dan Abdul Rauf, serta empat puisi dalam 
amar putusan terpidana Ali Imron sendiri. Pengutipan puisi itu selalu 
didekatkan dengan pengutipan ajaran dari kitab suci berbagai agama dan 
ajaran-ajaran tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi guna memperanggun 
argumentasi betapa kekerasan, aksi terorisme, dan pembunuhan tidak 
sepantasnya dilakukan. 

Mengutip puisi dalam putusan bukan merupakan hal yang lazim. Oleh 
karena itulah, ketika anggota majelis hakim yang mengadili Amrozi 
membaca puisi dalam amar putusannya untuk pertama kalinya, hadirin 
yang menonton sidang di ruang pengadilan Narigraha, Denpasar, dan 
yang menyaksikan siaran langsung lewat Bali TV, tidak bisa 
menyembunyikan perasaan terperanjatnya. Hal ini juga diperkuat dengan 
kenyataan bahwa hari-hari berikutnya, pengutipan puisi dalam vonis itu 
menjadi buah bibir dan judul dalam sejumlah liputan media massa. 

Majelis hakim untuk kasus Amrozi mengutip sajak "Air Musim Semi" karya 
Bing Xin, penyair Cina, dikutip dari buku 101 Puisi Mandarin terjemahan 
Wilson Tjandi Negara. Berikut adalah kutipannya: "Sang Pencipta/ andai 
dalam kehidupan abadi/ hanya mengizinkan sekali janji surgawi/ aku akan 
memohon setulus hati:/ Aku dalam pelukan ibu/ ibu dalam biduk kecil/ 
biduk dalam lautan penuh cahaya rembulan". 

Meski pendek, perlu pengunyahan serius untuk menangkap makna puisi 
ini. Majelis hakim mengutip sajak ini kiranya untuk menyindir terdakwa 
bahwa jalan kekerasan yang dilaksanakan bertentangan dengan cita-cita 
ideal menuju kehidupan bahagia, sekaligus mengetuk hati masyarakat 
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agar senantiasa berbuat kebajikan jika hendak menuju kebahagiaan 
terakhir, bersatu dengan Sang Pencipta. Puisi ini seperti hendak 
digunakan oleh majelis hakim untuk memperkuat imbauannya agar kita 
semua menjauhi tindakan kekerasan. 

Masuknya puisi dalam vonis ini tidak bisa dipisahkan dari peran anggota 
majelis hakim, Lilik Mulyadi, SH, MH. Alumnus Fakultas Hukum 
Universitas Udayana ini banyak menulis puisi sejak menjadi mahasiswa. 
Sajak-sajaknya banyak dipublikasikan di ruang budaya Bali Post yang 
diasuh Umbu Landu Paranggi. Setelah menjadi hakim-dengan 
pengalaman dinas di Kalimantan dan Irian Jaya, sebelum akhirnya 
kembali ke Bali-dia terus menulis puisi. Karya-karyanya terkumpul dalam 
antologi bersama penyair Putu Sudjana dan GM Sukawidana dengan 
judul Lukisan Magis Tanah Bali (2000). 

Dalam vonis-vonis berikutnya, mengutip puisi menjadi mode para hakim 
kasus bom Bali. Dalam amar putusan untuk Imam Samudra, majelis 
mengutip sajak Taufiq Ismail yang berisi imbauan untuk menghentikan 
kekerasan karena sudah banyak korban jatuh di negeri ini. Dalam amar 
putusan untuk Abdul Rauf, anak buah Imam Samudra yang terlibat dalam 
perampokan toko emas dan hasilnya digunakan untuk mendukung 
pendanaan bom Bali, majelis hakim mengutip sajak "Legian" (1983) karya 
Putu Oka Sukanta, dari kumpulannya, Perjalanan Penyair (1999). 

Sajak "Legian" relevan mengingat ledakan Sari Club dan Paddy’ s Café 
yang dihancurkan bom berlokasi di Desa Legian, Kuta. Berbeda dengan 
sajak dalam vonis Amrozi yang mengungkapkan ajaran spiritual dan 
kemanusiaan universal, sajak "Legian" berbicara tentang cinta, tentang 
romantisme pantai Legian sebagai tempat rekreasi dan menghanyutkan 
kesepian. Sajak ini dikutip dan dibaca utuh oleh hakim, dan inilah baris 
pembukanya yang repetitif: "Kali ini aku datang ke Legian/ untuk 
membasuh kelelahan/ dan merabuki akar-akar percintaan/." 

Legian telah lama menjadi arena persahabatan antara insan dari berbagai 
belahan dunia yang diwakili para turis mancanegara. Dengan mengutip 
sajak ini, hakim sepertinya hendak mengingatkan terdakwa bahwa tidak 
sepantasnya Legian dijadikan arena untuk melampiaskan kemarahan. 
Sebaliknya, Legian mesti dijaga karena di situlah tempat orang menikmati 
cinta. Cinta tentu bukan seks semata, tetapi juga persahabatan dan 
perdamaian. 

Amar putusan untuk Ali Imron yang paling khusus sifatnya jika dilihat dari 
jumlah puisi yang dikutip majelis hakim. Dalam putusan ini, majelis 
mengutip dua sajak Karsono H Saputra, masing-masing "Kesetiaan" dan 
"Kebenaran", satu sajak Sapardi Djoko Damono yaitu "Dendam" (1983), 
dan sajak penyair Cina Ceng Zhuo, "Kehidupan". Tiap-tiap sajak dikutip 
dalam konteks yang ditentukan dan disesuaikan dengan kasus hidup Ali 
Imron. 

Dalam kasus bom Bali, Ali Imron menduduki posisi istimewa karena dialah 
yang secara terbuka menjelaskan kepada polisi dan publik bahwa 
serangan bom Bali merupakan pekerjaan kelompoknya (Amrozi, Imam 
Samudra, Muklas, Idris, dan lain-lain). Dia pula yang mendemonstrasikan 
bagaimana cara merakit bom. Ali Imron yang setiap tampil di persidangan 
mengenakan jas dan dasi (bukan busana seperti dikenakan Muklas dan 
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Imam Samudra) juga menyampaikan penyesalan keterlibatan dalam bom 
Bali dan mengimbau murid-muridnya untuk tidak mengikuti perbuatannya. 
Ali Imron mengatakan dirinya ragu melakukan tindakan jihad di Bali, tetapi 
karena didorong oleh kakaknya, Muklas, dia tak kuasa menolak. Setelah 
pelaku bom Bali ditangkap dan diadili, Ali Imron yang semula menurut 
pada kakaknya akhirnya berbeda pendapat. Kakaknya tutup mulut, dia 
mengaku terang-terangan. 

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mencoba menguraikan 
kepribadian Ali Imron, mulai dari kesetiaannya sampai pada 
pembangkangan kepada kakaknya, Muklas. Dalam konteks loyalty, 
majelis hakim mengutip sajak "Kesetiaan" karya Karsono yang berbunyi 
sebagai berikut: "Dan kita sepakat/ Menjemput matahari di ujung 
cakrawala/ Tetapi langkahmu terantuk bintang/ Yang jatuh saat bulan 
paruh gelap/ Aku hanya bisa berucap/ Kesetiaan adalah batas antara 
mimpi dan kenyataan." (hlm 3) 

Dalam konteks keberanian Ali Imron untuk mengatakan jihad di Bali 
adalah keliru, majelis hakim mengutip sajak "Kebenaran" karya Karsono 
juga, yang berbunyi demikian: "Kau benar, bahwa malam tak selalu hitam 
dan/ pagi tak selalu merah/ tetapi aku juga benar bahwa matahari akan/ 
menjemput bulan ketika/ elang pulang ke sarang/ maka tak harus 
bersitegang kata/ sebab, kebenaran selalu kita bangun bersama/ di atas 
rasa saling percaya/ dan rasa saling punya/ sebab, bulan malam pagi 
matahari saling mengisi/ dan saling melengkapi" (hlm 2). Sajak ini cukup 
indah, simbolis, dan maknanya pun lugas. 

Majelis hakim juga menyinggung unsur rasa dendam para pelaku bom 
Bali terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk mengingatkan bahwa 
dendam tidak akan menyelesaikan persoalan, majelis hakim mengutip 
sajak Sapardi Djoko Damono "Dendam" (1983), dari kumpulan Mata 
Jendela (2001). Begini bunyinya: "Dendam berbatu-batu/ menikung/ 
menikung lagi ke arah-Mu/ seperti pasti Engkau menunggu/ langit yang 
mendengar dengan cermat/ kata yang diucapkan tak sempat/ seperti tak 
habisnya menikung/ semakin berbatu-batu." 

Sajak penyair Cina Ceng Zhou yang dikutip berbicara tentang kehidupan. 
Sajak ini dibacakan hakim untuk menyadarkan keluarga korban untuk 
merima realitas bahwa kematian yang diakibatkan bom Bali telah berlalu, 
dan korban tidak mungkin hidup lagi. Dengan sajak-sajak ini, arah 
argumentasi majelis hakim terarah ke berbagai pihak. Tak hanya kepada 
terpidana, tetapi juga kepada keluarga korban dan masyarakat. Dengan 
uraian seperti itu, hakim tak hanya hendak menjatuhkan hukum kepada 
terdakwa, tetapi juga mengingatkan kita kepada kebajikan dalam hidup ini. 

Sapardi Djoko Damono, Karsono, Oka Sukanta, Taufiq Ismail, dan dua 
penyair Cina yang dikutip sajaknya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri 
Denpasar tentu tidak pernah menyangka kalau puisinya menjadi bagian 
dari sejarah peradilan di Indonesia. Sajak "Dendam"-nya Sapardi dan 
"Legian"-nya Oka Sukanta ditulis 20 tahun lalu dalam konteks tertentu 
yang tentu saja tidak terkait teror bom. Namun, nilai-nilai yang terkandung 
di dalamnya relevan dengan peristiwa dewasa ini, khususnya berkaitan 
dengan bom Bali. Hal ini membuktikan nilai dalam puisi melampaui batas 
konteks historisnya alias universal. 



Penyair Karsono tentu juga tidak pernah membayangkan bahwa sajaknya 
akan menghiasi vonis majelis hakim. Dia sendiri pernah menulis sajak 
yang khusus untuk mengenang tragedi bom Bali 12 Oktober dalam 
kumpulan Purnama di Atas Cakrawala tempat puisinya, "Kebenaran" dan 
"Kesetiaan" dimuat, tetapi bukan sajak tentang 12 Oktober itu yang dipilih 
hakim ketika menjatuhkan vonis pelaku pengeboman. Semua ini 
menguatkan bahwa sekali penyair menulis puisi, puisi itu berada di luar 
kontrol penafsiran dan pemakaiannya. 

Terkutipnya puisi-puisi dalam vonis dan bergemanya puisi-puisi di ruang 
pengadilan menunjukkan bahwa puisi kian lama kian diundang untuk 
memasuki teritori yang belum pernah atau jarang dikunjungi. Puisi tak 
hanya dibaca di ruang kelas oleh guru dan murid, tak hanya dibaca di kafe 
oleh penyair dan artis, tak hanya menghiasi iklan properti di media massa, 
tak hanya dibaca buruh dan aktivis mahasiswa saat berdemonstrasi, tetapi 
juga dikutip dan dibacakan oleh hakim di ruang pengadilan. 

Puisi adalah ekspresi. Ekspresi, seperti pernah dikatakan Alexander Pope 
dalam "Essay on Criticism", ’ is the dress of thought’  atau busana 
pemikiran. Dengan busana puisi, pembeberan fakta yuridis dan 
penjatuhan vonis kebenaran dan keadilan sepertinya menjadi lebih 
anggun. Hidup puisi! 

I Nyoman Darma Putra Dosen Fakultas Sastra Universitas Udayana 
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