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Menggugat Cinta Miris nan Tragis* 

—euforia kecemburuan seorang ‘pelajar’ 

 

Oleh : Mia Wahyuningsari 

 

Cemburu. Sungguh, aku cemburu. Aku cemburu pada gairah seorang pemburu liar pencari mangsa yang 

terpancar dari mata mereka. Aku cemburu pada keberlimpahan energi yang ditumpahkan untuk 

membalaskan dendam keingintahuan mereka pada semesta. Dan makin cemburu pulalah aku pada 

keberpihakan semesta akan kehadiran mereka. Semesta membuka pintu dengan tawa terbaiknya, tidak 

mempersilakan duduk—karena mereka sudah menganggap semesta adalah rumah mereka sendiri—dan 

kemudian bercengkrama dengan masa yang tak mengenal fajar maupun senja.  

 

Semesta tertawa bersama, bukannya sok melucu untuk membuat mereka tertawa. Semesta memahami 

bersama, bukannya memaksakan langkah tentang bagaimana cara mereka memahami. Semesta melangkah 

bersama, bukannya memberikan instruksi secara runtut agar mereka tahu bagaimana caranya berjalan. 

 

Semesta dan mereka. Ya. Dan mereka ada, makanya aku cemburu buta. Dan semesta pun ada, itu yang 

membuatku menjadi gila. Aku ingin beradu dengan kecemburuan itu, maka izinkanlah aku bertemu 

dengan mereka. Ya, mereka. Kanak-kanak yang telah berhasil menemukan semestanya sendiri. Mereka 

dan semesta adalah jodoh, karena mereka saling mencintai. Cinta yang langka ditemukan dalam dimensi 

yang diejawantahkan dengan begitu angkuh berupa kotak besar berisi empat puluh bangku, papan tulis, 

dan meja guru. Para penghuni bangku itu berbalut seragam selama dua belas tahun, dengan target tiga 

lembar ijazah yang diraih dengan berdarah-darah. Namun, semesta yang bertemu dengan mereka nyatanya 

tidak berbentuk kotak dan tidak bersifat kotak seperti itu. Selayaknya seorang kekasih, semesta 

menyambut dengan penuh kasih mereka yang datang dengan menggandeng selaksa keingintahuan dengan 

harap menemukan jawab. Semesta menuntun mereka dengan lembut sambil berbisik, bahwa jawaban atas 

keingintahuan, dapat mereka temukan di sela-sela pinggang, leher, dan perut semesta. Semesta 

membisikkan kembali dengan jenaka, bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau dengan 

berbekal kehausan akan pencarian di tubuh semesta, dan juga berbekal…cinta!  

 

Mereka dan semesta memang jodoh, karena buktinya mereka saling mencintai. Ah, andai saja aku telah 

bertemu dengan semesta lebih cepat daripada yang aku duga, sama seperti mereka. Sungguh aku 

menggugat! Kecemburuan ini tidak tertahankan, terlebih kini aku yang sudah tidak lagi muda. Ah semesta, 

duhai semesta… 

 



 

Dan jauh di sini, jauh dari tempat mereka dan semesta, kembali aku merenungi keadaanku yang 

mengenaskan. Rasa cintaku rupanya belum terbalaskan, dan aku merenung, apa yang salah dengan 

perasaan cinta. Apakah salah bila aku mengungkapkannya dengan cara yang berbeda? Entahlah. Nyatanya 

aku ditolak mentah-mentah. Cinta yang aku hidangkan rupanya tidak sedap dipandang mata, dan aku 

diminta untuk membungkusnya kembali lalu membawanya pulang. Cintamu tidak ilmiah, katanya.  

 

“Lihatlah sekelilingmu, sudah berapa jauh yang lain melangkah, tapi kamu masih saja berada di sini. 

Lha nanti kamu mau ngapain di sana? Duduk, diam, mengamati, ambil data, terus pulang dan 

nyusun skripsi? Kamu itu hanya menghindari dan mencari yang mudah, saya sudah memahami 

karakter kamu dan track record kamu semenjak microteaching kemarin, makanya kamu memilih 

penelitian kualitatif, untuk menghindari PTK atau penelitian yang lain, karena kamu tidak mau 

menjadi guru, bukan? Walaupun kamu sudah bergelar S.Pd, kamu nantinya juga tidak akan 

mengajar…” 

 

“Iya ibu,maaf. Maaf karena saya berbeda dengan yang lainnya…” 

 

Ahai, semesta, duhai semesta, andaikan saja kamu mendengar apa yang sedang aku dendangkan. Kicauan 

sumbang dari si pecinta yang buruk rupa. Mungkin setelah ini aku siap mengemis, membawa serantang 

wadah kumal kosong dan mengadahkan kepada tangan yang sekiranya siap untuk mengisinya dengan cinta 

yang menghidupi. Sekiranya sebelum aku benar-benar bertemu denganmu, duhai semesta, aku akan tetap 

melakukannya. Karena mengikuti kokangan kereta besi yang melaju lurus dengan begitu kencangnya tanpa 

melihat kanan-kiri aku sudah tidak kuasa. Maka biarkanlah aku merayakan kecemburuan ini dengan caraku 

sendiri. Euforia! 

 Surakarta, 5 Juni 2012. Saat Mega Sudah Tersaput Malam 

 

*) didedikasikan untuk para pembelajar sejati yang telah berhasil menemukan oasenya dalam pendidikan 

alternatif di manapun kalian berada 
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