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Di saat kamu jatuh, terjun bebas menuju lembah kehampaan setelah didera 

perasaan jatuh cinta, atau perasaan yang membuat akal sehatmu hilang 

karena dibutakan oleh emosi sesaat yang bisa berlangsung berbulan-bulan 

bahkan kadang menahun, yang harus kamu lakukan adalah mengangkat 

bebanmu sendiri, seberapa beratnya beban itu, entah kamu bisa 

mengangkatnya dengan mudah, atau mengangkatnya dengan terseret-seret, 

atau malah membiarkan dan meninggalkannya sejenak untuk di kemudian 

hari kembali lagi menghadapinya, dan mencoba mengangkatnya di kala tubuh 

dan pikiranmu sudah kuat. 

Bagaimana pun caranya kamu mengangkat bebanmu, dan membesarkan 

kembali rasa di hatimu yang sedang rapuh, namun kamu harus 

melakukannya sendirian, karena kadang tak ada seorang pun yang mau 

membantu mengangkat bebanmu.  

Semua manusia pernah punya kekecewaan dalam hidup. 

Semua manusia pernah dikecewakan dalam hubungan percintaan. 

Ada yang hanya sekali, berkali-kali, bahkan setiap kali. 

Awalnya terasa sakit sekali, lalu berusaha bangkit kembali dan melupakan, 

hingga akhirnya dipertemukan dengan orang baru yang membahagiakan hati. 

Lalu mulai ada konflik, lalu mulai ada ketidak cocokan, ketidak sejalanan, 

komunikasi satu arah, bahkan lalu tidak ada komunikasi sama sekali, lalu 

selesai. 

Sakit itu datang lagi. Kecewa itu singgah lagi. 

Begitu terus siklus percintaan yang sering kali dialami kebanyakan orang. 

Hingga akhirnya tiba saatnya merasakan kecewa yang rasanya sudah bukan 

seperti kecewa lagi. 

Sakit yang rasanya sudah tidak seperti sakit lagi. 

Pertama kali diselingkuhi, rasanya sakit sekali. 

Sakit hati yang berkepanjangan. 
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Tidak bisa lupa bertahun-tahun. 

Diselingkuhi kedua kali, ketiga kali,  dengan orang yang berbeda-beda, masih 

ada sisa rasa sakit. 

Hingga akhirnya kita yang menjadi orang ketiga dalam hubungan sepasang 

kekasih yang sebenarnya sudah tidak sejalan lagi, hanya tinggal menunggu 

waktu yang tepat untuk selesai. 

Lalu lama kelamaan, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, 

perselingkuhan sudah bukan menjadi isu besar lagi dalam sebuah hubungan. 

Wajar saja terjadi jika salah satu sudah tidak bisa menjadi seseorang yang 

diharapkan pasangannya, dan tidak ada yang mau berusaha menyelamatkan 

hubungan ini. 

Diselingkuhi atau berselingkuh menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi, bukan 

lagi menjadi drama besar yang harus digembar gemborkan. 

Tidak usah banyak bicara soal karma disini.  

Kita hanya manusia biasa, bukan dewa, yang pada akhirnya hanya bisa 

mengandalkan diri sendiri, tidak bisa bergantung pada orang lain, tidak bisa 

mengharapkan akan dicintai oleh pasangan untuk selama-lamanya. 

Selama belasan tahun aku belajar untuk mencintai dan menerima orang lain 

apa adanya, hanya untuk mendapatkan kekecewaan berulang kali karena aku 

tak sanggup menyelamatkan hubungan cintaku dengan wanita-wanita itu. 

Karena pada akhirnya komitmen hanya menjadi beban berat di pundak yang 

membuatku terseret-seret ketika diharuskan memikulnya. 

Begitu pun yang dialami Mara, yang selalu saja dikecewakan dalam setiap  

romansa yang dijalaninya. 

Mungkin diriku dan dirinya telah terlalu banyak dikecewakan dan sakit hati, 

sehingga kami terlalu takut untuk terikat dalam sebuah hubungan lagi.  

Kami terlalu takut terlibat dalam hubungan yang mengharuskan ada kata 

komitmen di dalamnya. 
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Kami terlalu takut disakiti lagi untuk kesekian kalinya. 

Kali ini kami memilih untuk mencintai diri sendiri, untuk lebih mementingkan 

diri sendiri dibandingkan siapa pun di dunia ini. 

Ketika sakit hati sudah menjadi santapan yang mau tak mau harus 

dihabiskan dalam setiap hubungan yang dijalani, lama kelamaan kita akan 

merasa kebal, bagaikan sakit yang sudah tak bisa dirasakan lagi. 

Lalu kita hanya bisa berharap suatu hari nanti kita akan dipertemukan 

dengan seseorang yang juga pernah merasakan sakit yang sama, yang pernah 

dikecewakan berulang kali, yang tidak menginginkan komitmen, yang hanya 

ingin teman dekat namun yang juga bisa saling mengisi kekosongan, tanpa 

embel-embel ‘pasangan’.  

Aku tahu aku hanya bisa menjalani hubungan tanpa status ini di saat Mara 

sedang sendiri, sedang tidak punya pacar. 

Aku tahu bila suatu hari nanti ia menjalin hubungan dengan orang lain, aku 

pasti tak akan sanggup menghadapi kenyataan bahwa aku harus membagi 

dirinya dengan orang lain. Dan aku pun ragu dia masih akan mau menjalani 

kedekatan dengan diriku seperti saat ini, bila suatu hari dia memutuskan 

untuk memiliki komitmen dengan orang lain. 

Dan mungkin kisah lima belas tahun lalu akan terulang kembali. 

Ketakutan demi ketakutan yang sering kali dialami setiap orang dalam 

menjalani kisah cintanya. 

Ketakutan yang sesungguhnya belum tentu akan terjadi, ketakutan yang 

sebenarnya adalah kekhawatiran yang tak perlu ada. 

Jatuh cinta lagi-lagi menjadi topik menarik yang tak kalah serunya 

dibandingkan patah hati. 

Kita begitu takutnya untuk jatuh cinta, sementara sesungguhnya kita tak 

sadar kalau bukan rasa jatuh cinta yang selama ini kita takutkan, melainkan 

orangnya. 
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Siapa orang yang bisa membuat kita jatuh cinta, apakah dia orang yang tepat? 

Ataukah dia orang yang tidak tepat? 

Apakah dia orang yang tepat untuk sementara waktu saja? 

Ataukah dia orang yang tepat untuk jangka waktu panjang? 

Jangan pernah sebut “selamanya”. 

Tidak pernah ada orang yang merasakan jatuh cinta selamanya hanya dengan 

satu orang yang sama. 

Kisah itu hanya ada di dalam film, atau buku, atau lagu. 

Saat kita terjaga dari sejuta mimpi indah tentang jatuh cinta, itulah saatnya 

kita menghadapi kenyataan bahwa jatuh cinta itu hanya sementara. 

Sementara itu lamanya bisa beberapa minggu, beberapa bulan, jarang yang 

bertahan hingga beberapa tahun. 

Nikmatilah saat-saat kamu jatuh cinta. 

Jatuh cinta membuat euphoria, membuat hari-harimu berbeda, membuat 

tidur hanya empat jam pun cukup karena kamu begitu tak sabar ingin 

melewati hari bersama seseorang yang membuatmu merasakan gelitik ribuan 

kupu-kupu dalam perut. 

Harapan adalah musuh paling jahat yang datang menghampiri ketika kita 

mulai jatuh cinta. 

Kemudian setelah harapan, musuh berikutnya yang juga tak kalah menjadi 

hantu ketika kita sedang jatuh cinta adalah asumsi. 

Namun tak akan ada asumsi jika sebelumnya tidak ada harapan. 

Sebenarnya apa bedanya aktivitas yang kami lakukan dengan yang dilakukan 

sepasang kekasih? 

Tidak ada bedanya, kalau mau jujur. 
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Namun hari demi hari kami sedemikian keras menyangkal dalam hati bahwa 

kami bukan pasangan kekasih, kami hanya sepasang teman dekat, sepasang 

sahabat yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang tepat, di saat kami 

tidak butuh drama percintaan yang menggebu-gebu untuk mengekspresikan 

perasaan kami yang kadang butuh diperhatikan, butuh disayangi, butuh 

dirindukan. Tanpa status. Tanpa komitmen. 

Tanpa harapan apa pun. 

Tanpa tahu apakah esok hari akan sama bahagianya seperti hari ini. 

Tanpa tahu apakah perasaan kami terhadap satu sama lain esok hari akan 

sama seperti hari ini.  

 

 

 

 


