
 
 
 

The Distance 
..when distance can’t makes us apart.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Vyna Arthalia 

Prolog 

Tentang Arsene: Gue sama sekali nggak mau 
kayak gini. Kalo bisa gue pengen balik lagi ke 
posisi pertama kali gue ketemu dia di kantin 
kampus, dan siap-siap menghapus semua 
rasa. Atau gue lebih memilih gue nggak 
ketemu dia sama sekali. Oh, shit! Arsene lo 
nggak boleh gini terus. 

Tentang Tasha: Bukan, aku bukan menyerah 
mencintaimu. Bukan karena tak kurasa cinta 
lagi, tapi aku menyerah karena aku tahu kita 
akan saling menyakiti bila meneruskan 
hubungan ini. Aku hanya tak ingin 
membuatmu terluka, dan aku juga tak ingin 
terluka karenanya. 

Tentang Angga: Seharusnya aku juga bisa 
seoptimis dia. Seharusnya aku pun lebih kuat 
darinya. Tapi mengapa aku seolah tak yakin. 
Itu masalah terbesarnya. Aku tak pernah 
yakin dengan hubungan jarak jauh. Tak 
pernah terpikirkan olehku untuk menjalani 
hubungan jarak jauh. It doesn’t make sense! 
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Tentang Maura: Aku tak pernah memilih 
jatuh cinta padanya. I just fall. Aku tak sadar 
kapan aku jatuh, tiba-tiba aku terlanjur jatuh 
padanya. Ketika sadar bahwa aku 
mencintainya, keinginan terbesarku adalah 
memilikinya. 
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Aku berjalan terburu-buru mendahului 
orang-orang di depanku. Sambil sesekali 
kulihat orang-orang di sekitarku. Lalu 
entah mengapa tiba-tiba  mataku tertuju 
pada sosok lelaki di sana. Seperti 
sosok yang tidak asing dalam hidupku. 

Laki-laki itu duduk di sebuah ruang 
tunggu di seberang sana tapi aku bisa 
melihatnya dengan jelas. Berkemeja 
putih bersalur biru muda, berkacamata, 
potongan rambut pendek, rapi. Dia 
menatapku dari jauh, matanya bertemu 
dengan mataku. Mata itu, aku mengenal 
mata itu, mata yang teduh, sayu dengan 
tatapannya tajam. 

Brrrt… Kurasakan ponsel bergetar di 
saku celana. 

“Hallo.” 

“Kamu di mana?”  

“Aku udah di waiting room. Kamu udah 
landing, kan?” seloroh suara dari 
telepon yang kugenggam. 

“Yap, okay. Wait for me. Aku on the way 
ke sana. Bentar lagi nyampe,” ujarku 
sambil mempercepat langkah kaki menuju 
ruang tunggu. 

Aku melihat lagi sorot mata yang tidak 
asing itu, sepasang mata yang bercerita 
tentang sesuatu di masa lalu. 
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Never say Goodbye, 

Better say See you Again! 
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[Tasha] 

Ada hal yang kadang tak tepikirkan 
olehku, ketika menerima berita bahagia tadi 
pagi, aku sangat bahagia, sampai-sampai aku 
tak terpikir akan pergi meninggalkan Angga, 
aku akan berjauhan dengannya, pacar yang 
selalu ada di hari-hariku. 

Pasti rasanya akan berbeda, aku sudah 
sangat terbiasa bersamanya. Bagiku dia lebih 
dari seorang pacar, dia bisa mengerti aku 
seperti sahabat, dia melindungiku bagai 
kakakku sendiri, dan dia bisa manja dan 
peduli seperti seorang adik. Kami saling 
melengkapi. Dia ada menjadi pengimbang 
dalam hidupku. Teman-temanku bilang kami 
soulmate sejati. Ya, aku bisa  merasakannya. 
Beruntungnya aku memilikinya, sampai 3 
tahun kami bersama, jarang sekali kami 
bertengkar. Dia selalu sabar. Dan kini, aku 
harus jauh darinya. Bagaimana bisa? 
Bagaimana bisa hal ini tak terpikirkan 
olehku? Bodohnya aku. 

 



 

The Distance      

[Angga] 

Brrrt. Brrrt. 

Satu pesan masuk lagi dari Tasha. Aku 
membacanya perlahan. Tasha telah benar-
benar pergi dan aku tak sempat memberinya 
kecupan perpisahan, aku tak sempat 
membelai rambutnya dan mengucapkan 
sampai jumpa. 

Rasanya aku ingin mengutuk diriku. 
Betapa bodohnya seorang Anggara Pramadji; 
kau bilang kau mencintainya, kau bahkan tak 
berani melakukan seperti seorang laki-laki 
sejati, yang harusnya kuat mengantarkan 
kekasihnya pergi, kau harusnya bisa sekuat 
dia. Ujarku bermonolog dengan hati kecilku.   

Tanganku mengetik kata demi kata 
untuknya, tapi kuhapus lagi, aku tak bisa. 
Aku benar-benar tak bisa menjalani 
hubungan jarak jauh ini. Otakku seperti 
menjerit dan menolak untuk itu. Otak dan 
hatiku seakan berlawanan. Mereka tidak 
pada satu tujuan. 
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[Arsene] 

Sudah beberapa hari ini gue ngeliat ni 
cewek. Pertama kali gue ngeliat dia di kantin, 
saat gue lagi bareng Dandy minggu lalu, dan 
tanpa sengaja gue berpapasan lagi dengannya 
beberapa kali. 

Gue nggak kenal ama tuh cewek, tapi 
nggak tahu kenapa gue pengen banget kenal 
sama dia. Gue ingin tahu tentang dia. Dia 
beda sama  cewek-cewek lain yang biasa gue 
lihat di kampus ini, cewek dengan gaya masa 
kini, dengan rambut berwarna terurai, atau 
dengan high heels-nya, atau dengan softlens 
warna-warni dan pakaian yang sedang trend.  

Penampilannya biasa saja, sangat biasa 
malah. Dengan pakaian yang sangat biasa, 
dengan kemeja kebesaran dan jeans belel-nya, 
dengan sepatu kets yang kadang diinjaknya 
saja. Dengan rambut diikat ke belakang, ke 
atas. Dengan kacamata full frame. Tapi 
gayanya asik banget, dia jadi dirinya sendiri, 
nggak termakan mode seperti perempuan-
perempuan jaman sekarang. 



 

The Distance      

[Maura] 

Lelaki itu tampak sangat cool, matanya 
tajam tapi teduh. Sedari tadi aku 
mengamatinya, dia duduk tepat 
berseberangan denganku. Matanya sibuk 
membaca buku yang dipegangnya. Buku yang 
cukup tebal, jika buku yang dipegangnya itu 
diktat kuliah, rajin sekali laki-laki itu. 
Banyak laki-laki di kantin ini, yang sibuk 
bersenda gurau, dengan bacotan tak penting. 
Tapi dia menyendiri di bangku itu. Ada salah 
satu temannya datang menghampirinya, 
mengajak bercengkerama, lalu tak sengaja 
dia menoleh ke arahku. Aku 
menyembunyikan tatapanku yang daritadi 
diam-diam tertuju padanya.  

“Eh, Ra, kayanya cowok yang di depan 
itu, ngeliatin lo terus deh,” ujar Rain lagi 
sambil menatap ke arah laki-laki yang duduk 
di sebelah laki-laki yang sedari tadi kuamati. 
Dia tersenyum genit padaku. 

Aku tak tertarik sama sekali pada laki-
laki yang kecentilan seperti itu. Sama sekali 
bukan tipeku. 


