
Cinta Itu ... 

Hari ini hujan menghampiriku dengan penuh kelembutan. Tetesannya begitu 

menyejukkan para kenangan yang perlahan-lahan mulai hinggap satu per satu. Senyum 

kecilku lahir ketika melihat sebuah postingan seorang pemuda yang mengatas namakan 

dirinya Sang Penceloteh. Sebuah tulisan yang kemudian melahirkan tulisan yang sedang 

kalian baca saat ini. Sang penceloteh ingin mendengarkanku berbicara gamblang tentang 

sebuah tema yang sangat populer hingga dunia habis ditelan masa. Apalagi kalau bukan 

Cinta. Cinta adalah salah satu tema universal yang dianggap satu-satunya instrumen yang 

tidak pernah ada habisnya manakala sang pujangga cinta tidak pernah lelah menyelidiki bait 

demi bait akan arti lima huruf yang terkadang membuat kaum awam menderita.  

Cinta adalah tema yang paling banyak dibicarakan, disyairkan, didramakan, dan 

terlebih lagi difilemkan. Ribuan buku tentang cinta telah memenuhi rak pustakaan-pustakaan 

dunia, mulai dari tema-tema aksiologi, karya-karya klasik, hingga novel-novel yang selalu 

membuat para penikmatnya terjatuh dan merasuk kedalam kehidupan sang novelis yang 

seakan-akan memahami akan arti cinta yang ia gambarkan dalam beberapa buku tulisannya. 

Ada yang percaya akan cinta dan adapula yang menganggapnya lebih menyeramkan dari 

pada hantu. Ada yang menjadi pangeran cinta, namun tidak sedikit juga yang menjadi korban 

cinta. Cinta telah diartikan laksana makhluk yang mempunyai sifat berkehendak dengan 

sebuah kemutlakan yang tidak bisa dihindari, sehingga kadang dibenci dan kadang pula 

disanjung. 

Bagaimana perasaanmu ketika pertamakali jatuh cinta? Bahagia? Jangan tanya, itu 

sudah pasti kamu rasakan. Ketika saya bertanya dalam posisi yang masih sama tentang 

defenisi cinta, pasti kamu akan menjelaskan secara gamblang bahwa cinta adalah 

kebahagiaan yang hakiki karena dalam kasus tersebut kamu adalah seorang pangeran yang 

baru mencicipi sepercik cinta. Tapi, Ketika saya bertanya defenisi cinta pada saat kamu 

dalam keadaan patah hati atau baru pertama kali dihianati, jawaban kamu akan 100 derajat 

berbeda karena kamu memposisikan diri sebagai seseorang yang menjadi korban akan cinta. 

Jadi, jika ditanya tentang defenisi akan cinta, tidak ada yang sanggup menjawabnya. Cinta itu 

laksana sebuah wujud yang selalu berubah-ubah. Pengertiannya terkadang tidak jelas dan 



hakikatnyapun sangat misterius untuk didapatkan. Cinta bukanlah sebuah benda yang dapat 

diuraikan menjadi sebuah produk dan dapat disebar kemana-mana. 

Cinta itu selalu menempati posisi yang istimewa. Cinta adalah sebuah konsep yang 

tak mampu dipahami dan diberikan defenisi secara mutlak. Cinta hanya dapat dihayati, 

namun tak dapat disifati. Setiap orang, mampu merasakan cinta, namun sangat mustahil jika 

ia dapat mendefenisikannya.  Seseorang pernah berkata, “Jika seseorang mengaku bisa 

mendefenisikan cinta, jelaslah, ia masih belum mengenalnya. Jika ada yang berkata, “Aku 

sudah kenyang dengan cinta, ketahuilah, ia masih buta tentang cinta; karena tak seorang 

pun yang dikenyangkan oleh cinta” 

Cinta hanya dapat dipahami melalui pengalaman sang pencari cinta masing-masing. 

Namun, sangat mustahil jika mendefenisikan cinta hanya dengan sekali percobaan. Manusia 

tak mungkin mengarungi dan menggapai cinta sejati, karena cinta merupakan jalan yang tak 

berujung juga tak terhingga. Karena cinta, tak pernah memuaskan pecandu yang selalu 

dicekik dahaganya. Cinta adalah sebuah kekuatan yang membawa alam semesta menuju 

sebuah kesempurnaan. Memotivasi aktivitas setiap makhluknya, dan dapat membuat sebuah 

penyatuan yang tidak pernah disangka sebelumnya. Kamu dan dia misalnya :). 

Cinta adalah kata yang mengungkapkan dirinya sendiri dalam bentuk yang tak 

terbatas. Karena tak terbatasnya, cinta terkadang menimbulkan pengaruh-pengaruh yang 

dapat membuat pecandunya merasa heran dengan sendirinya. Seorang ibu, akan rela menahan 

rasa laparnya, demi mempertahankan kelangsungan hidup anak-anaknya. Kenapa begitu? 

Karena cinta menjadi sebuah ruang lingkup seorang ibu untuk terus berada dalam 

pusarannya. Sama halnya dengan seseorang yang berhati keras, sekeras apapun wataknya, 

jika ia telah tertawan oleh cinta maka ia akan merasakan kelembutan dalam batasan-batasan 

tertentu, minimal lebih bisa bersabar dihadapan sang kekasih pujaan hatinya. Sedangkan hati 

yang keras bisa dilunakkan, apalagi jika ia telah lebut dari awalnya. Sengguh hebat satu kata 

ini (Cinta), apapun ia bisa lakukan terhadap pecinta.  

Jadi, Munurut saya, Cinta tidak bisa didefenisikan melainkan dirasakan dan hanya 

bisa pasrah dengan pengaruh yang ditimbulkannya. Karena jika kamu telah tenggelam akan 

cinta, maka kamu tidak akan melihat kekurangan kekasihmu. Bahkan kamu menganggap 

bahwa semua kelemahnnya sebagai keindahan dan kesempurnaan semata. Pernah dengar 

dalam film-film cinta kata ini “Karena perbedaan ini yang menyatukan kita dan saling 

mengerti satu sama lain”.. 



“Cinta Itu Membuat Orang Tuli dan Buta” 

“Tulisan ini diikutkan dalam GiveAway Tema Cinta” 
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