
Celoteh Tentang Cinta 
Hari ini, sudah banyak kita rasakan pergantian siang dan malam yang 

menjadi bukti adanya pergantian hari oleh sang khalik. Sudah banyak kita 

mengulang bulan yang hanya bulan-bulan itu terus walaupun ada sedikit yang 

nampak berbeda tiap bulannya. Sudah berapa lama dirimu hinggap di dunia fana 

ini? Sudah berapa banyak kisah cinta yang telah kamu jalani, pembacaku. 

Telahkah kamu mengenal cinta?  

Saya ini, bukanlah seorang pujangga yang mampu merangkai kata hingga 

menemui sebuah titik yang dinamakan “indah”. Saya ini juga bukanlah seseorang 

yang sangat bisa bercakap, menulis, dan mengetahui struktur ejaan yang 

disempurnakan pada bahasa indonesia dengan baik. Saya ini hanya seorang 

pengagum cinta. Saya yang senang mendengar kata-kata cinta yang dirangkai 

hingga membentuk sebuah kalimat yang sangat membuat hati terbuai olehnya. 

Saya yang hanya seorang manusia biasa yang kebetulan mempunyai sedikit waktu 

untuk membaca dan selalu ingin belajar akan cinta. Saya yang hanya bisa 

menikmati buku-buku cinta sebagai bahan inspiratifnya. 

Walaupun demikian, Saya ingin berbagi sesuatu kepada kamu tentang 

sebuah pengetahuan tentang cinta. Saya bukan pakar atau ahli cinta, tapi Saya 

hanya ingin berbagi sedikit tentang cinta berdasarkan celoteh-celoteh yang 

terdengar diluar sana. Saya hanya ingin berbagi agar kamu mengerti akan cinta.  

Sangat sayang jika kamu mengartikan cinta layaknya sebuah sinetron. 

Sinetron yang hanya bermain porsi pada kata selingkuh, rebutan cinta, Orang 

kaya yang kurang kasih sayang, Apalagi cinta segitiga. 

Semua manusia, kamu atau aku sama-sama haus bahkan butuh akan cinta. 

Yah, karena itu fitrah. Cinta itu ibarat sebuah air. Kita bukan hanya mengenali 

air itu apa? Kita tidak dituntut hanya mengetahui jika air itu pereda kehausan, 

akan tetapi lebih dari pada itu, Kita harus meminumnya demi merasakan 

kebenaran dari sifat air itu sesungguhnya. Karena hanya sia-sia jika kita hanya 

menghayal tapi tidak membuktikan akan cinta yang sesungguhnya. 



Meskipun tidak diberikan pelajaran secara pribadi, semua manusia, kamu 

atau aku sama-sama mengetahui bahwa di dalam sebuah kata “Cinta” terdapat 

kata “Kebahagiaan”. Mengapa? Karena semua manusia, Aku atau kamu sama-sama 

tercipta karena cinta. 

Sekarang kita sepakat bahwa kamu dan aku tidak mungkin mencintai kalau 

kita belum mengenal yang namanya cinta. Didalam cinta itu, tidak ada kekecewaan 

dan kesedihan. Coba bayangkan, jika cinta tidak ada pada ibu kita, mungkin dia 

tidak akan mengasuh kita dan yang lebih parah lagi, ibu kita mungkin tidak perlu 

repot-repot membawa kita diperutya selama sembilan bulan. Maka, ketika kita 

melakukan segala sesuatu dengan cinta, maka tak ada lagi sebuah penindasan 

ataupun sebuah pertentangan. 

Cinta itu merupakan pengakuan keindahan atau kesempurnaan. Sebenarnya, 

Kesempurnaan dan keindahan mempunyai arti yang sama. tapi penggunaan kata 

keindahah biasa dipahami oleh perempuan dan kesempurnaan lebih dipahami oleh 

laki-laki. 

Cinta itu tekadang membutakan. Yah, begitulah sebagian orang memandang 

cinta. Pernahkah kamu melihat kejadian bunuh diri karena putus cinta? Ah, Saya 

pernah melihat di salah satu siaran televisi tepatnya “Menyingkap Tabir”, yah, 

sebuah pembunuhan anggota keluarga dikarenakan para orang tuanya tak 

menyetujuinya untuk pacaran. Ah, Tragis. 

Mengapa bisa demikian? 

Menurut saya, itu dikarenakan mereka-mereka yang kebanyakan baru 

mengenal cinta dari kulit luarnya. Layaknya buah kedondong yang jika dipandang 

kulitnya mulus tapi pas dibuka ternyata di dalamnya berduri. Mereka kurang 

menyerap beberapa deretan tentang cinta yang luar biasa. Bahwa janganlah kita 

mencintai seseorang secara berlebihan, boleh jadi suatu ketika ia menjadi sangat 

kita benci. Begitupun sebaliknya, jangan sampai kita membenci seseorang dengan 

benci yang paling benci, jangan sampai suatu ketika benci itu berubah menjadi 

cinta yang sebenar-benarnya cinta. 

Cinta itu sesuatu yang tak kasat mata, dan dia yang tak tertangkap oleh 

indra manusia. Yang tak tersentuh oleh badan dan hanya berada di kalbu sang 

palung jiwa. Banyak yang mengutarakan pengertian cinta, yang memang jika 



dibahas tidak akan pernah ada habisnya. Karena sesuatu yang membahas tentang 

cinta, pasti selalu saja melahirkan sebuah senyum yang tak terduga. Mungkin! 

Berbicara cinta menurut para pecinta, Saya sangat setuju dengan 

ungkapan sang penyair Jalaluddin Rumi yang dikutip pada buku Sabda Cinta 

Jalaluddin Rumi halaman 7, seperti berikut; 

“Cinta tidak akan sirna hanya Disebabkan ketidak mampuan 

Pengungkapan. Sebuah bagian utama dari cinta itu Adalah hati, 

bukan rasio. Seorang anak kecil mencintai susu, Dan susu 

menjadi makanannya. Meski demikian, dia tidak dapat 

menjelaskan Apa susu itu sebenarnya. Meskipun jiwanya 

menghasratkan, Mustahil dia mampu mengungkapkan dengan 

Lisan kepuasan yang diperoleh dari meminum susu atau 

bagaimana dia menderita apabila dijauhkan dari susu”. 

Sabda Cinta Jalaluddin Rumi tersebut, sepertinya memberikan penguatan 

cinta kepada para pecinta cinta yang diam. Sebelum mencintai sesuatu, analisa 

terlebih dahulu dengan akal. Apakah ia mempunyai sebuah kesempurnaan? Jika 

membawanya kearah yang bersifat islami, maka analisa apakah kelak jika 

mencintainya kita akan berada disurga atau neraka karena dari kedua tempat itu, 

sangat tergantung pada siapa yang kamu cintai. 

Begitupun dengan kamu! Iyah kamu yang masih membaca tulisan ini. Nasib 

kamu sangat bergantung kepada siapa dirimu memutuskan untuk mengidolakan 

atau mencintai. Apabila kamu mengidolakan abu bakar, maka karekteristik anda 

akan seperti abu bakar. Makanya, kita dianjurkan untuk mencintainya. 

Mempelajari ahklak para imam, maka anda akan mempunyai karakteristik yang 

sama.  

Seperti halnya saya, saya juga mengidolakan seorang guru, maka saya 

sekarang masih mempelajari karakter seorang guru agar saya bisa menyandang 

kata “Guru”. Inilah yang disebut dengan Cinta. Karena cinta itu merupakan proses 

menjadi dia. Salah satu konsep yang dipahami sebagai cinta yaitu kata “Suka”. 

Dalam kata “Suka” terdapat keinginan untuk memiliki dan menguasai sesuatu, 

karena melihat ada manfaat didalamnya.  

Sampai disini, Aku dan kamu bisa mengukur diri masing-masing ----> 

Apakah kamu dan aku termasuk seorang pencinta ?  



“Tulisan ini diikutkan dalam GiveAway Tema Cinta” 
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