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Cinta tak semudah membalikkan telapak tangan… 
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“Semakin hari rasa ini semakin bertambah, 
takut suatu saat akan meledak, 

dan menghilangkan dirimu bersama serpihannya” 
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PROLOG 
 

Cerita Damar 

Aku bosan sendiri. Terbelenggu waktu tanpa 

kamu. Bersembunyi dalam kubikel biru. Susah sekali 

mendapatkan hatimu. Tapi, aku memilih untuk pergi 

ketimbang tinggal di sini. Aku akan ambil semua resiko 

yang harus kuhadapi. Kulangkahkan kaki menjauhi 

hari. Supaya aku tak harus terjebak dalam mimpi. 

Mungkin ini salahku. Aku terlalu takut untuk bermimpi 

lagi. 

Seharusnya aku merengkuhmu. Menunjukkan 

apa yang kumau darimu. Inilah aku. Terlalu bisu. Sebut 

saja aku sembilu karena terlalu malu.  

Bila aku rindu kamu, aku cukup mengingat 

wangi rambutmu. Baunya mematri otakku. Atau 

membayangkan mata birumu. Warna birunya 

membawaku tenggelam  ke dalam kalbu. Aku juga 

takkan lupa lesung pipimu. Yang muncul ketika kau 

tersenyum padaku. Aku takkan pernah lupa itu. 
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Cerita Chantal 

Memikirkanmu adalah tabu. Mematrimu dalam  

hatiku membuatku malu. Buat apa dulu kulakukan itu? 

Sedangkan kau menyakitiku. Menghancurkan hatiku. 

Membuatnya jadi sekeras batu. Dan mengubah 

warnanya menjadi biru.  

Aku benci warna biru. Membuatku teringat 

padamu. Perbuatanmu. Dan pada luka yang kau 

tinggalkan. Betapapun aku mencoba melupakanmu, 

yang aku ingat hanyalah luka biru itu. Kau mencintaiku 

tapi palsu. Kau menyayangiku tapi itu semu. Kau 

bercinta dengan sahabat baikku. Kau abaikan aku 

seakan aku adalah debu. Dan aku, sekarang terkubur 

dalam kubikel biru. Sudah tak menginginkanmu. Tak 

perlu berteman denganku. Aku tak mau kamu. 
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Damar. London. Musim semi, Maret 2010. 

Cuaca tak menentu. Pagi hujan, siang rindang 

dan malam angin bertiup kencang. Kota ini memang 

terkenal dengan cuacanya yang tak karu–karuan. 

Gedung parlemen Inggris terlihat mentereng di tepi 

sungai Thames. The Big Ben berdentang sebanyak 10 

kali. Pagi ini, London Eye tertimpa sinar matahari. 

Hangat! Sehangat hatiku melihat senyum Giselle. Si 

mungil dengan rambut brunette yang sekarang berada 

di sebelahku. 

“I always heart London. It’s fabulous.” Giselle 

mengucapkannya dengan aksen British yang sangat 

kental. Aku tersenyum. Aku akan tersenyum bila 

Giselle tersenyum. London memang terlihat indah dari 

dalam London Eye. 
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“We should go here often.” Aku melemparkan 

pandangan pada Giselle. 

“But, you’ll come back to Indonesia this 

Saturday, right?” Giselle melanjutkan kalimatnya. Aku 

sedih bila harus memikirkan kepulanganku ke 

Indonesia tanpa berhasil membawa pulang hati Giselle.  

Aku memang tak pandai memenangkan hati wanita. 

Aku jelas-jelas butuh banyak latihan. 

 

Chantal. Surabaya. Panas. Hujan. Februari 2010. 

Sore. Tanaman di depan rumah meranggas. 

Seperti hatiku. Angin semilir sesejuk apapun takkan 

meredakan kemarahanku. Rumahku lengang, hanya 

ada Mas Seno dan aku sendiri. 

“Cukup Mas! Gak perlu dijelasin lagi. Aku cukup 

mengerti!”  

“Kamu nggak ngerti. Dengerin dulu! Aku cinta 

Rahma, aku sayang kamu. ” 

Ya Tuhan, aku tak mengerti jalan pikiran lelaki 

di depanku ini. Bilang cinta pada satu perempuan tapi 

juga tak mau kehilangan perempuan yang lain. Dia 

anggap dirinya adalah Cassanova? Seno Gumira 

Kencana, lelaki yang berdiri di depanku, adalah 

kekasih hatiku selama 3 tahun. 

“I’m fine, Mas Seno. Please, do me a favor! Love 

her the way you love yourself.” Aku memegang tangan 

Mas Seno. Jemari–jemari yang telah menggenggam 



A i m e z - M o i  | 8  

 

 

tanganku erat tiga tahun terakhir ini. Mungkin juga 

sudah menggengam jemari wanita lain. Rahma. 

Sahabatku. 

Aku menarik jemariku pelan–pelan. Gambaran 

tentang Mas Seno yang mencintai sahabatku cukup 

menyakitkan bagiku. 

“Chantal Ningrum Fitzgerald, please give me a 

second chance!” Mas Seno memang tak tahu malu. 

 Kesempatan kedua? Yang benar saja! 

“No, I don’t have the heart to love you anymore. 

You don’t deserve the second chance.” Aku menolaknya. 

Buat apa aku mempertahankan lelaki yang sudah 

merusak hati dan juga persahabatanku? 

Ibu selalu bilang dan mengingatkanku, “Nduk, 

bila lelaki sudah melakukan kesalahan, maka akan ada 

waktunya dia melakukan kesalahan yang sama untuk 

kedua kalinya.” 

Mas Seno terkejut melihat senyum di wajahku. 

Terlihat sangat tegar. Disangkanya aku akan menangis 

meraung–raung untuk mempertahankannya. Tentu 

saja tidak aku lakukan. 
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Chantal. Jakarta. Macet. Akhir Maret 2010. 

 Jalan Panglima Sudirman memang selalu ramai 

di pagi hari. Bagaimana tidak? Banyaknya gedung 

perkantoran menjulang tinggi. Ribuan orang 

melaluinya. Hiruk pikuk sudah menjadi judul besar 

ketika melewati jalan ini. 

 Aku tak percaya bahwa aku menerima 

pekerjaan di kota ini. Aku harus meyakinkan banyak 

orang bahwa aku akan baik–baik saja ketika aku 

bekerja di sini. Masih terpatri jelas di pikiranku 

perdebatan dengan Ibu. 

“Bu, aku cuma ingin maju. Lagipula, ini kan 

Jakarta. It’s not like I’m going abroad.” Aku 

mengatakannya sambil memandang Ayahku. Ayahku 

mengangguk memberikan persetujuan. Susah juga 

memang terkadang kalau dibesarkan dengan dua 

budaya yang berbeda. Dengan Ibu yang asli Jawa dan 

perawakan Cinanya, serta Ayah yang demokratis 

cenderung tidak peduli ala pendidikan Negara Barat. 

Karena Ayah sendiri lahir di negara seperti Jerman. 

“Kamu udah mantep toh?” Ibu bertanya 

meyakinkanku sekali lagi. Aku mengangguk. Ini 

impianku. Aku harus keluar dari kota ini segera. 

Awalnya aku ingin bekerja menjadi pramugari. Dua 

kali aku melakukan tes dan selalu saja gagal. 
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Sepertinya ini semua gara-gara Ibu. Kalau Ibu sudah 

ragu–ragu dalam memberikan restu. Hancurlah sudah 

semuanya. Tapi, kali ini aku berhasil meyakinkan Ibu. 

Gedung perkantoran yang aku masuki terlihat 

berbeda dengan gedung yang lain. Apabila gedung 

yang lain terbagi untuk beberapa perusahaan. Gedung 

ini tidak. Satu gedung hanya untuk satu perusahaan. 

Jelas saja, ini perusahaan milik orang Perancis. Orang 

dari Negara itu terkenal memiliki style yang berbeda 

dengan bule dari Negara lainnya. Aku berjalan 

menyusuri lorong koridor mencari ruang HRD 

ternyata mudah sekali. Aku bahkan tak perlu bertanya. 

“Bonjour, Mbak Reyna.” Aku menyapa HRD 

General Support di perusahaan ini, Mbak Reyna. 

Wanita cantik nan mungil dengan senyum yang selalu 

ramah. 

“Bonjour1, Belle. Ready to hit the day?” Dia balik 

bertanya. Aku menganggukkan kepalaku kuat–kuat. 

“Oke, kalo gitu, kamu udah siap ya, ketemu tim 

barumu?”  

Aku tersenyum kecil. “Mbak, ini kantor emang 

isinya kebanyakan laki semua yah?”  

Mbak Reyna tertawa kecil. “Iya dear, jangan 

kaget ya kalo nanti banyak pegawai laki-laki yang pay 

attention ke dirimu. Yah abis disini jarang banget ada  

                                                      
1 Bahasa Prancis yang artinya ‘Halo’ 
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Pemilik Sepuluh Pena… 

 

 

mailto:mieny_angel@yahoo.com
http://www.facebook.com/mieny.angel
http://tridarmini.blogspot.com/
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http://rivallova.blogspot.com/
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