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Sebelum Pagi Tiba: Menoreh Sejarah Menuju Legenda Satrarupa, komunitas pecinta sastra, yang dibentuk
tahun 2014 ini berlatar belakang akan kegemaran mahasiswa terhadap segala bentuk kegiatan bersastra.
Kemuncuannya memberikan hawa tersendiri bagi kampus seni, fakultas seni murni. Rasa yang mendasari
mereka melahirkan sebuah perkumpulan menjadikan setiap kegiatan yang hadir begitu jujur dan lugu baik
dalam diskusi kesusastraa, kepenulisan, hingga pertunjukkan. Pada kesempatan ini, Sastrarupa menunjukkan
eksistensinya secara riil. Membuktikan akan keberadaannya dengan menelurkan Sebelum Pagi Datang. Buku
kumpulan puisi pertama yang akan menorehkan sejarah. Ditulis oleh tujuh anggota Sastrarupa dengan
berbagai latar belakang yang berbeda. Membicarakan banyak hal tentang kehidupan: keluarga, persahabatan,
percintaan, pendidikan hingga ketuhanan. Dikemas secara ringan namun sarat makna. Keluguan mereka dalam
berkarya menjadikan setiap huruf yang terangkai begitu hangat dibaca. Kata-kata yang hadir mengalir bebas
namun tetap dalam koridor kepuisian. Ketujuh penulis memiliki genre tersendiri dalam merkam setiap
pengalaman individualnya. Proses kreatif memunculkan bentuk, diksi, serta ,metafora yang mengalir keluar
begitu saja. Tipografi menarik terlihat dalam beberapa puisi seperti puisi “Seni #3”. Pemilihan kata yang ditata
sedemikian rupa menggambarkan pendapat penulis tentang seni yang dapat diartikan sebagai penyaluran
hasrat seniman menuju kepuasan. Begitu juga dengan puisi “Seni #1”, “Seni #2” yang merupakan rangkaian
dari “Seni #3”. Bentuk sederhana pun dimunculkan seperti pada puisi “Rokok”, “Tentang Gunung”, “Dua
Gelas Kopi di Sela Perjumpaan”, dan “Kamu”. Penggunaan diksi dalam setiap puisi menimbulkan rasa yang
kuat dalam setiap lariknya seperti dalam puisi “Masih untuk Nafas yang Sama”. Pengulangan kata untuk
menegaskan arti juga tak luput dari kreasi para penulis. Kumpulan puisi ini tak hanya merekam namun juga
merefleksi hingga mengkrtitisi beragam peristiwa kemanusiaan. Beberapa mengajak tersenyum dengan
keromantisan diksi dan beberapa membuat dahi berkernyit. Terbitnya kumpulan puisi Sebelum Pagi Tiba telah

menciptakan sejarah bagi para penulis untuk menjadi legenda karena melalui karya sesorang ada. Terus
berkarya untuk menyambut pagi-pagi selanjutnya. Selamat untuk semuanya. Sanden, 15 November 2016.

