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Diterbitkan melalui: 

www.nulisbuku.com 

Ucapan Terimakasih: 

 Thanks to ALLAH SWT, Nabi MUHAMMAD 

SAW yang telah membimbing kecerehan hidup, Buat 

Mamah, Abah (Alm) you’re my inspiration walaupun 

sering ngomel-ngomel ngeselin, buat big family, 

inspirasi galau yang lagi menuntut ilmu di bandung 

dan followers akun twitter @LongDistance_R atas 

dukungannya dan semangatnya buat nerbitin ini 

buku. Thanks so much *Cipok basah* #jangan tanya 

itu artinya apaa!!  
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Long Distance Relationship 

On my twitter @LongDistance_R : “walaupun 

raga kita jauh tapi tetap Hati ini terjaga Buat kamu” 

dan kata yang penuh banyak arti “We are the perfect 

couple, we're just not in the perfect situation. by 

Joey Rivett” dalam arti kita merasa jalinan Hubungan 

ini bisa sempurna ketika harus mengetahui Situasi 

yang ada jika kita terbelenggu dengan kesepian, 

penantian pacar yang akan datang secepatnya tapi itu 

hanya khayalan semata dan kita hanya terlelap 

dengan kesedihan tidak adanya pacar disisi.  

LDR mungkin ini momok yang di takutkan 

ketika sebuah pasangan harus  menjalani dan 

menghadapi kenyataan pahit ini. Saya jadi teringat 

Film KAMBINGJANTAN yang di bintangi penulis 

muda Raditya Dika nahhhh itu kan dia LDR juga 

tapi kandas, kalau LDR yang saya alamin 

InsyALLAH enggak akan kandas semoga bisa 

berakhir sampe ajal memisahkan Amiin, semua 

tergantung pada Niatan hubungan yang akan di bawa 

kemana? Hubungan yang di jalani saja hanya 

mengikut arus  dan kalau jodoh menikah atau mereka 

ada yang benar-benar terikat dengan rencana 

pernikahan.  

Rasa takut tentang LDR semua itu bisa saya tepis 

dengan adanya banyak faktor untuk menguatkan 

hubungan ini : 
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1) Komunikasi  : mungkin ini landasan 

suatu hubungan, terlihat dari bagaimana jarak 

yang di hadapi. Hubungan yang dekat kalau 

komunikasi kacau mereka tetep berantakan 

ko’ dan itu aneh.. padahal pasangan deketan 

yang kalau merem aja sudah nyampe depan 

rumah. Nah kalau LDR komunikasi itu bahan  

wajib dan harus ada . LDR komunikasi kacau 

itu banyak efek negatife yang timbul dari ke 

dua belah pihak. Bisa jadi pacar selingkuh 

padahal sibuk dengan bejibunya aktifitas 

pacar maka hargailah Komunikasi yang kamu 

bina dan jangan Menolak saat di telpon pacar. 

Saat dia sms sempatkan untuk kamu bales. 

Yang terpenting komunikasi jangan sampe 

terlewat deh, dan kalau kamu enggak kasih 

kabar sama sekali ke pacar, bahaya bisa-bisa 

dia galau sendiri ngobrol sama bantal ngomel-

ngomel sama HP duhh miris banget deh.. 

2) Kepercayaan : nah ini Kata yang sulit kita 

praktekan dimana dia seutuhnya memberikan 

kepercayaan ke kita, tapi kita sering nyeleneh. 

Ibarat kata nih “Kepercayaan itu nyawanya 

hubungan jarak jauh” itu dari @littanarta 

via twitternya. Jarak hanyalah sebuah ujian 

seberapa besar cinta akan berjalan. atau jika 

melihat seberapa besar kepercayaan yang 

kamu berikan. Dan ini prinsip yang harus di 

pegang teguh buat menguatkan kadar iman 

saat kita berjauhan dengan dia. 

http://twitter.com/#%21/littanarta

