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I love you because you are not perfect 

(11 juni 2007) 

 

Kalo pernah nonton Desperate Housewives pasti tau 
sama Bree Van de Kamp. Ibu rumah tangga yang mati-
matian jadi ibu rumah tangga yang sempurna. 
Unfortunately, suaminya malah selingkuh. Padahal 
kurang apa coba? Ia sudah berusaha agar jadi istri yang 
ideal, di mata suami ataupun di mata orang lain. Kalo 
yang kutonton sih, Rex suaminya selingkuh karena 
capek dengan usaha istrinya yang selalu menjadi 
sempurna kapanpun. 

Manusiawi gak sih? Bukankah orang selalu mencari 
figur dan sosok yang sempurna? But wait, benarkah 
itu…….. Apakah orang pasti selalu mencari yang 
sempurna. Dari dulu aku pribadi selalu beranggapan, 
kalo ada orang yang kelihatannya tanpa cela. Itu artinya 
orang itu sebenernya gak ada. Pasti cuma sosok yang 
dimunculkan biar ada, atau imajinasi orang. Tapi, 
mungkin juga aku yang selalu cari-cari kesalahan orang 
hati-hati kalo melihat orang lain. Ato aku yang sadar 
kalo diriku punya banyak kekurangan jadi orang lain 
pasti punya kekurangan juga…… 

Sayang, I know you are not perfect. That’s why I love 
you so, karena aku tahu kamu manusia biasa yang 
berdaging, bisa ngambek, bisa nangis juga (kapan 
itu…..). Jadi, jangan takut menjadi tidak sempurna. 

http://abc.go.com/primetime/desperate/index.html
http://abc.go.com/primetime/desperate/bios/bree_van_de_kamp.html
http://www.friendster.com/12055242
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Jangan takut dianggap bodoh dan gak bisa apa-apa oleh 
orang lain…. Because, after all.. you are only a human 



 

   5 

 

 

Love me better 

(19 Juni 2007) 

 

Tadi pagi aku datang untuk menghadiri acara makan 
gratis pembuatan Standar operasional prosedur untuk 
penanganan korban kekerasan berbasis gender yang 
diadakan oleh mbak Yeni bersama Women Crisis 
Center. Dengerin curhat ibu-ibu yang menangani dan 
mendampingi korban-korban kekerasan dalam rumah 
tangga. Aku jadi teringat buku yang kubeli beberapa 
waktu yang lalu. Judulnya Love Me Better dan dikarang 
oleh Rosalind B. Penfold. Aku cari di internet ternyata 
judul aslinya Dragonslippers. Pertamanya aku gak ngerti 
kenapa oleh Gramedia diganti jadi Love Me Better. 

Buku ini bentuknya Graphic Memoir, jadi untuk orang 
yang agak lemot kayak aku lebih gampang dibaca. di 
buku ini diceritain tentang Rosalind Penfold yang 
mandiri, sukses dan bahagia. Rosalind bertemu dengan 
Brian, duda empat anak pada suatu pesta di pedesaan. 
Jatuh cinta dengan Brian karena melihat sepertinya 
Brian adalah sosok yang sempurna. Awalnya hubungan 
mereka kelihatan sempurna. Tapi lama-lama sifat 
impulsive dan sembrono Brian yang awalnya 
menyenangkan mulai menjadi menakutkan….. 

Brian ternyata sering menyiksa Rosalind secara psikis 
maupun secara fisik. Sayangnya Rosalind tetap bertahan 
walaupun teman-teman dan keluarganya sudah 

http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Tokoh&id=137815
http://www.gramedia.com/buku_detail.asp?id=GBJP2429&jenis=4&kat=
http://www.friends-of-rosalind.com/home.html
http://www.gramedia.com/
http://itikkecil.wordpress.com/2007/06/11/i-love-you-because-you-are-not-perfect/
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memintanya untuk meninggalkan Brian. Banyak 
perilaku sadis yang dilakukan oleh Brian, berselingkuh 
dengan orang lain, melakukan pelecehan seksual 
terhadap anaknya sendiri, tapi yang paling tidak masuk 
akal menurutku adalah pada saat Rosalind baru diaborsi 
dengan alasan kesehatan, Brian minta dilayani (liat 
sendiri deh di bukunya… ) 

Dan yang paling parah Rosalind akhirnya berusaha 
untuk memaklumi semua kelakuan Brian dan blaming 
on herself……. Mungkin mustahil bagi orang biasa 
untuk tetap bertahan dalam hubungan yang abusive 
seperti itu, tapi Rosalind tetap bertahan. 

Setelah akhirnya Rosalind sadar, ia masih ragu untuk 
meninggalkan Brian. Psikiaternya menganalogikan 
hubungan Brian dan Rosalind dengan ngengat yang 
tertarik dengan bulan. Karena ngengat tertarik dengan 
bulan, api mengecohnya. Ngengat itu mempercayainya 
dan walaupun sudah terbakar, tapi ngengat itu tetap 
menganggap api sebagai bulan. Dan daya tarik api tetap 
ada. Seperti ngengat itu, Rosalind tetap kembali 
walaupun setiap kali sayapnya berkurang sedikit. Dan 
pertanyaannya adalah apakah bisa Rosalind punya 
hubungan tanpa membuatnya kehilangan sayap ataupun 
disakiti. Hal tersebut membuat Rosalind sadar, 
hubungan ini sudah tidak sehat. 

Ketika ia memutuskan untuk meninggalkan Brian, 
Brian mengatakan ‘Kamu takkan menemukan pria yang 
mencintaimu lebih daripada aku’. Rosalind menjawab 
‘Tapi aku tidak menginginkan orang yang lebih 
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mencintaiku. Aku ingin orang yang mencintaiku dengan 
lebih baik’. 

Baru nyadar diriku kenapa judulnya diganti jadi Love 
me better. Kadang-kadang memang aku kita suka 
mengklaim kalau there’s no one love you like i do. 
Mungkin iya aku kita sangat mencintai orang tersebut. 
Tapi kalo aku kita malah jadinya membuat orang 
tersebut merasa tidak nyaman bersama aku kita apa 
gunanya????? 

Iya… iya…. memang aku suka cemburuan, kalo dirimu 
keluyuran gak jelas suka marah-marah…. tapi kan itu 
karena aku sayang padamu. Tapi…… kalo akibatnya 
kita malah berantem apa itu membuat kita berdua jadi 
nyaman ya????? Jangan-jangan aku sudah melakukan 
kekerasan berbasis gender pada dirimu….. Kalo dibaca 
disini, beberapa tandanya adalah 

 If he tries to isolate you from friends and family, 
this spells DANGER 

jangan-jangan dengan diriku marah-marah kalo 
kamu keluyuran gak jelas atau jalan dengan teman-
teman ‘seleb’mu itu sudah termasuk love abuse. 

 If he uses derogatory language towards your family 
& friends, this spells DANGER 

barusan kemaren kan aku bilang ‘jangan harap aku 
mau berteman dengan temanmu yang b*e*g*ek itu 
setelah apa yang dilakukannya kepada ******’ 

1. If he shows intense, unwarranted jealousy, this 
spells DANGER 

http://www.friendster.com/12055242
http://www.friends-of-rosalind.com/learn.html
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Ini juga…………. perasaan kalo ada cewek ngelirik 
dirimu, pasti aku mau marah………. Apalagi kalo 
kamu sudah mulai flirting gak jelas gitu….. 

 If he checks up on your every move this spells 
DANGER 

Hehehehe…….. Iya…. iya…. kadang-kadang aku 
suka nelpon gak jelas gitu. Alasan tanya buku yang 
ketinggalanlah… Padahal alasan pastinya cuma mau 
tanya kamu lagi dimana dan ngapain… 

Kata-kata love me better itu…. membuatku sadar…… 
kalo apa yang kulakukan selama ini tuh gak bagus. 
Ditambah lagi kebiasaanku mendiamkan dirimu 
berjam-jam kalo lagi marah. Ternyata menurut mbak 
Yeni, mendiamkan itu juga termasuk kekerasan… 

Honey……. I just want to love you better……  

http://www.friendster.com/12055242
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Tentang buku ini : 

 

Berawal dari blog. Ternyata banyak catatan berserak tentang 
kita. Tentang perasaan cinta yang selalu tersimpan baik di 
hati maupun dalam bentuk tulisan. 

Buku ini adalah kumpulan tulisan di blog 
http://itikkecil.wordpress.com yang menceritakan tentang 
perasaan, pengalaman  dan kejadian sehari-hari sang pemilik 
blog dan belahan jiwanya.  

 


