
KENAPA  

 PRIA  
HOBI BOHONG 

 

TRIK MEMAHAMI TABIAT LAKI-LAKI 
Judul asli       : Why Men Lie 

Penulis           : Barbara dan Allan Pease 

  

 

Download eBook/Audiobook Indonesia Gratis:http://myebookyourebook.blogspot.com/



KENAPA PRIA HOBI BOHONG 

 iii

Kata Pengantar 

Mengapa kaum pria suka bohong? Mengapa kaum pria sok selalu 
merasa benar dalam segala hal? Mengapa kaum pria menghindari ikatan?  

Menjadi pria pada zaman sekarang rasanya semakin berat saja 
tantangannya. Sejak tahun 1960an, tatkala gerakan feminisme menjadi 
semakin vokal dan berhasil, tingkat bunuh diri di kalangan wanita telah 
turun 34% namun tingkat bunuh diri pria telah meningkat 16%.  

Pada bagian akhir abad ke-20, tatkala kaum wanita sedang 
menemukan kebebasan mereka dan sering memandang kaum pria 
sebagai musuh, hubungan kedua lawan jenis ini dalam berbagai 
bentuknya berada dalam keadaan yang begitu menegangkan. Kaum 
wanita marah; kaum pria pusing dan bingung. Dulu, pada generasi-
generasi sebelumnya, peranan kaum pria terdefinisikan dengan jelas. Pria 
adalah kepala rumah tangga. Dia adalah pencari nafkah utama, 
ucapannya adalah hukum dan wilayah pembuatan keputusannya jelas. Dia 
adalah pelindung dan pemberi nafkah. Istrinya adalah ibu, pengurus 
rumah tangga, sekretaris sosial dan perawat. Dia tahu wilayah tanggung 
jawabnya dan istrinya juga tahu bagian tanggung jawabnya sendiri. Saat 
itu hidup ini sederhana. 

Namun tiba-tiba segala hal mulai berubah. Siaran hiburan populer di 
televisi dan iklan-iklan mulai memperlihatkan kaum pria sebagai makhluk 
bodoh atau tidak kompeten di depan kaum wanita yang lebih cerdas dan 
unggul. Makin banyak kaum wanita yang mengikuti seruan kesetaraan. 
Masalahnya adalah bahwa kaum wanita tampaknya tahu apa yang mereka 
inginkan dan ke arah mana mereka sedang menuju, sementara 
kebanyakan kaum pria merasa ketinggalan. 

Tampaknya, kaum pria seringkali tidak memahami aturan main yang 
sedang berlaku saat ini. Misalnya, bila seorang wanita mengupas tentang 
ketidaksetaraan jender, maka dia pun mendapat simpati dari orang-orang; 
sedangkan bila seorang pria yang mengupas hal itu, maka dia pun 
seringkali difitnah sebagai pembenci wanita. Lelucon-lelucon yang sifatnya 
menghina para pria kini jumlahnya melampaui lelucon-lelucon tentang 
wanita dengan perbandingan 10 : 1.  
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Berikut ini adalah sebuah contoh yang khas dari apa yang dapat 
Anda peroleh setiap harinya di dalam e-mail Anda: 

Pernahkah anda perhatikan bahwa semua problem wanita 
diawali oleh men (pria)? 

Men-opause 
Men-strual pain 
Men-tal illness 
Guy-necologist 
His-terectomy” 

Dan lelucon terbaru yang kini populer di kalangan kaum wanita, 
sebuah lelucon yang bagi kebanyakan pria dirasakan amat sangat 
meruntuhkan moral dan mengancam: 

+ Apakah definisi seorang pria? 

-  Suatu sistem pendukung kehidupan bagi sebatang penis. 

Di depan apa yang oleh kebanyakan kaum pria akan dilihat sebagai 
permusuhan terbuka, tak dapat dipungkiri bahwa ini adalah salah satu 
faktor keadaan depresi yang tampaknya melanda habis seluruh generasi 
pria. Kaum pria, baik muda dan tua, kini memiliki tingkat bunuh diri yang 
tertinggi yang pernah terjadi, di mana pria Jepang berada pada urutan 
daftar puncak. Kaum pria kini tidak tahu lagi apa spesifikasi pekerjaan 
mereka dan tidak ada model peran yang signifikan. 

Bagaimanapun, kata orang, menyenangkan sekali menjadi laki-laki 
karena para montir akan berkata jujur kepada Anda, kerutan-kerutan di 
wajah menambah karakter Anda, dan celana dalam Anda hanya seharga 
Rp15.000,00 per bungkus yang isinya enam buah. Orang-orang tidak 
pernah memelototi dada Anda sewaktu Anda sedang berbicara dengan 
mereka, dan Anda tidak harus meninggalkan ruangan untuk membetulkan 
posisi anggota badan Anda. 

Buku yang Anda pegang ini akan mengungkap segi-segi rahasia pria 
yang selama ini membuat kaum wanita bingung, jengkel, dan penasaran. 
Sebuah panduan praktis untuk mengenali pria secara fisik dan psikologis. 
Walaupun tidak begitu tebal, namun apa yang tertulis dalam buku ini 
berdasarkan hasil penelitian atas berbagai pria di seluruh penjuru dunia. 
Bila kebetulan Anda adalah seorang wanita, semoga buku ini bisa 
membantu memecahkan problema yang Anda jumpai setiap kali 
berurusan dengan kaum pria. 

Selamat membaca! 
 

Barbara & Allan Pease 
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I 

MENGAPA PRIA BERBOHONG? 

Pria baru dalam hidup Anda bersumpah bahwa dia sudah melupakan 
mantannya, namun Anda tahu bahwa dia menyimpan foto wanita itu di dalam 
laci meja kantornya. Insting kewanitaan Anda memberitahu adanya sesuatu 
yang tidak beres, namun Anda tak dapat membuktikannya. 

Teman wanita Anda tidak menemui Anda tadi malam sebagaimana 
janjinya karena dia bilang bahwa dia atau anjingnya atau ibunya sedang tidak 
enak badan. Namun Anda tahu bahwa dia tak pernah sakit, ibunya sudah 
meninggal dunia dan dia tidak punya anjing. Anda pun curiga. Apakah Anda 
sedang dibohongi? 

Siapa Yang Bohong? 

Setiap orang bohong. Hampir semua kebohongan terjadi pada jumpa pertama 
di mana setiap orang ingin menampilkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. 
Hampir semua kebohongan yang kita katakan adalah Bohong Putih. 
Kebohongan jenis ini dinyatakan sebagai cara agar kita dapat hidup bersama 
tanpa kekerasan dan agresi karena seringkali kita lebih suka mendengar distorsi 
yang halus dari suatu kebenaran daripada fakta-fakta yang nyata dan pahit. 
Bila Anda punya hidung yang sangat besar, Anda tak ingin mendengar 
kebenaran tentangnya – Anda lebih suka mendengar bahwa hidung itu tampak 
bagus, bahwa tak ada seorangpun yang memperhatikannya atau bahwa itu 
adalah ukuran yang tepat untuk wajah Anda. 

Selalu katakanlah yang sebenarnya – dan kemudian larilah.— 
PERIBAHASA 

Bila Anda pernah mengatakan kebenaran absolut kepada setiap orang 
yang Anda ajak berinteraksi sepekan kemarin, maka di manakah Anda berada 
sekarang ini? Di rumah sakit? Mungkin di penjara. Bila Anda mengucapkan 
kata-kata yang tepat melintas di benak Anda sewaktu Anda sedang 
memikirkannya, bagaimana tanggapan mereka? Satu hal yang pasti: Anda tidak 
akan punya teman dan mungkin Anda akan berakhir sebagai pengangguran. 
Bayangkanlah percakapan ini: 

“Hai, Maria. Kamu kelihatan payah sekali deh. Kenapa tidak pakai kutang saja 
untuk menopang kedua susu yang melorot itu?” 

“Hai, Adam. Kenapa kamu nggak mendatangi dokter ahli penyakit kulit untuk 
membereskan semua bintik-bintik hitam jelek di wajahmu itu? Kamu orang 
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yang suka pakai baju awut-awutan lagi. Dan mengapa tidak kau rapikan bulu-
bulu di hidungmu itu?” 

“Itu mobil bagus baru yang kamu beli, Michelle. Kedua anakmu yang sangat 
bandel itu pasti akan segera merusaknya. Sebagai orangtua, kamu memang 
benar-benar nggak pengalaman.” 

Contoh-contoh ini adalah kebenaran. Kebohongan bisa berupa, “Hai, 
Maria, kamu tampak hebat sekali.” “Hi, Adam, kamu memang cowok keren.” 
“Kamu memang ibu yang baik, Michelle.” 

Kapan terakhir kali Anda berbohong? Mungkin Anda tidak benar-benar 
berbohong, namun cuma membiarkan seseorang membuat asumsi yang salah 
berdasarkan apa yang Anda katakan atau tidak katakan kepada mereka, atau 
hanya sedikit berbohong untuk menghindari menyakiti perasaan mereka. 
Mungkin itu hanya sedikit bohong putih – Anda bilang bahwa Anda suka 
potongan rambut mereka, gaya dekorasi atau pasangan baru padahal 
sebenarnya tidak – atau Anda tidak ingin mereka mendengar kabar buruk dari 
Anda. Mungkin Anda melebih-lebihkan sedikit hal untuk menampilkan diri Anda 
agar tampak lebih baik demi mendapatkan suatu pinjaman atau ketika melamar 
kerja. 

Tatkala Anda menjual mobil Anda, mungkin Anda lupa mengatakan 
adanya kebocoran oli yang terus terjadi pada mesinnya sewaktu Anda bilang 
betapa bagusnya kondisi mobil itu. Manakala Anda mengiklankan rumah Anda 
untuk dijual Anda tidak menyebutkan bahwa letaknya langsung berada di 
bawah lintasan jalur pesawat terbang. Mungkin Anda mencat warna rambut 
Anda agar tampak tujuh tahun lebih muda atau menyisir beberapa helai rambut 
yang masih tersisa untuk menutupi bagian kepala Anda yang botak, dengan 
pikiran bahwa Anda dapat membuat orang lain mengira bahwa Anda masih 
memiliki kepala yang penuh rambut bagus. Pernahkah Anda memakai sepatu 
hak tinggi agar supaya kedua kaki Anda tampak lebih panjang daripada 
keadaan sesungguhnya, bantalan bahu agar terlihat punya otoritas, kuku palsu 
atau makeup, atau mungkin berbohong tentang umur atau berat badan Anda? 
Kita terus-menerus berbohong satu sama lain. Para orangtua berbohong 
kepada anak-anak mereka tentang seks dan para remaja berbohong kepada 
orangtua mereka tentang masalah bahwa mereka sudah pernah berhubungan 
seks. Sebutlah itu apa saja sesuka Anda – semuanya itu adalah kebohongan. 

Hanya musuh saja yang mengatakan kebenaran. Teman-teman dan 
para kekasih berbohong tiada habisnya.—STEPHEN KING 

Kita berbohong karena dua alasan – untuk mencari keuntungan atau 
menghindari rasa sakit. Untungnya, hampir semua orang merasakan rasa 
bersalah, penyesalan yang dalam atau ketidaknyamanan sewaktu mereka 
berbohong, dan hampir semua merasakan mustahil untuk bersembunyi. Maka, 
selanjutnya terbukalah peluang bagi orang lain untuk mencari tahu apakah 
mereka diberitahu hal yang sebenarnya – atau dibohongi. Dengan sedikit 
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latihan, mudah untuk mengenali isyarat-isyarat dari perilaku, dan mempelajari 
bagaimana menguraikannya. 

Studi Kasus: Kisah Julia Dan Tomi 

Julia mendapat undangan untuk makan malam di rumah Tomi maka dia pun 
berdandan untuk memberikan kesan. Dia pergi ke penata rambut pada hari itu 
agar rambutnya dicat pirang, dia ber-makeup dengan cermat, memakai pakaian 
seksi yang sedikit terbuka, memakai sepatu berhak tinggi, mengenakan 
sepasang anting yang menjuntai dan menyemprotkan parfum Prancis di 
belakang kedua telinganya. Tatkala dia sampai, dia terkesan dengan cara Tomi 
dalam mengatur suasana untuk acara mereka malam itu. Dia membuat lampu 
menyala dengan temaram, menyetel musik yang lembut sebagai latar belakang 
dan menyalakan api terbuka. Sewaktu dia sedang memasuki ruang makan 
malam, Tomi memberinya satu buket bunga dan membimbingnya dengan 
lembut ke meja makan yang dihiasi nyala lilin di mana dengan perlahan-lahan 
dia menuangkan segelas sampanye untuknya. Sementara Julia duduk di sana 
berendam dalam semua kejayaan itu, dia memperhatikan bahwa Tomi memakai 
aftershave yang disukai Julia – Opium. Semua panca inderanya – penglihatan, 
pendengaran, penciuman, dan peraba – bangkit dan meninggi. Mereka dengan 
santai berbicara sejenak tentang pekerjaan Julia dan kejadian-kejadian yang 
dialaminya pada hari itu. Tomi menyimak dengan penuh perhatian, tersenyum 
dan menatap kedua matanya dan mendorongnya untuk bicara. Julia benar-
benar diliputi oleh betapa penuh perhatian dan pekanya pria ini – tidak seperti 
para pria lain yang pernah kencan dengannya. Dan dia pun berasumsi bahwa 
Tomi merasakan hal yang sama tentang dirinya. 

Dalam istilah sopannya, skenario ini disebut makan malam romantis 
dengan nyala lilin (romantic candlelit dinner). Akan tetapi, kenyataannya adalah 
bahwa hal itu sama sekali adalah kebohongan yang dibuat-buat dari kedua 
belah pihak yang sama-sama berupaya untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi. Apa yang dilakukan Tomi semuanya itu adalah untuk mendapat 
keuntungan dari Julia. Sampanye, lampu yang temaram dan musik lembut 
dalam keadaan normal bukanlah bagian dari gaya hidup Tomi dan topik 
percakapan yang biasa dilakukannya adalah tentang olah raga. Seluruh tatanan 
tadi adalah muslihat yang sangat lihai. Tomi menginginkan seks. Seks yang liar 
dan lepas. Dia sudah cukup pengalaman untuk mengetahui bahwa bila dia 
memasang tatanan dengan suasana seperti yang telah dibuatnya itu, maka 
akan terdapat peluang yang lebih besar dari pihak Julia untuk memberikan apa 
yang diinginkannya. 

Julia, di sisi lain, sama pembohongnya dengan Tomi. Dia telah menghiasi 
dirinya murni untuk merangsang bagian seksual di otak Tomi, sehingga kadar 
testoteronnya jadi meninggi. Dengan sengaja, dia telah menampilkan hampir 
semua isyarat seksual yang dimilikinya sebagai seorang wanita sehingga Tomi 
akan memperhatikan dirinya dengan penuh. Segala hal yang mereka katakan 
dan lakukan pada malam itu adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 
Seluruh malam itu, pendeknya, berdasar pada kebohongan dan tipuan. Namun 
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bila dibenturkan dengan kebenaran mendasar ini, secara alami keduanya akan 
menyangkal dengan keras. 

Jenis-Jenis Kebohongan 

Ada empat jenis kebohongan dasar – bohong putih, bohong demi kebaikan, 
bohong untuk merusak orang lain, dan tipu muslihat. Sebagaimana telah 
dibahas tadi, bohong putih adalah bagian dari fitrah sosial kita dan 
menghentikan kita dari saling menyakiti atau melukai perasaan secara 
emosional satu sama lain dengan kebenaran yang pahit dan menyakitkan. 
Bohong demi kebaikan digunakan oleh seseorang yang berniat untuk menolong 
orang lain. Misalnya, seorang petani yang menyembunyikan orang-orang 
Yahudi dari kejaran Nazi yang menanyainya apakah dia menyembunyikan orang 
Yahudi di rumahnya dilihat sedang bertindak heroik sewaktu dia berbohong. 
Petugas penyelamat yang menarik seorang anak dari sisa-sisa sebuah mobil 
yang terbakar dan berbohong kepada si anak bahwa ayah dan ibunya dalam 
keadaan baik-baik saja sedang menyelamatkan anak itu, dalam jangka pendek, 
dari trauma yang lebih parah. Para dokter yang bohong kepada seorang pasien 
di ranjang kematiannya untuk mengangkat semangat mereka atau berpura-
pura menulis resep kepada para pasien, secara teknis juga sedang berbohong. 

Riset memperlihatkan bahwa 30–40% pasien merasa sembuh 
setelah diberi placebo (vitamin biasa yang dikatakan sebagai obat). 

Tipu muslihat adalah kebohongan yang berbahaya karena si pembohong 
bermaksud untuk merusak atau merugikan korbannya demi keuntungannya 
sendiri. Contohnya, salah seorang teman kami, Elisa, yang pernah diingatkan 
oleh salah seorang teman wanitanya terhadap seorang pria yang memberikan 
perhatian yang sangat besar kepadanya. Elisa adalah orangtua tunggal yang 
secara sosial tidak terlalu sering keluar rumah. Maka, tatkala dia bertemu 
dengan seorang pria yang juga orangtua tunggal di playgroup tempat putranya 
bersekolah yang orangnya tampak manis, peka, cerdas, lucu dan, yang 
terpenting, tertarik kepada dirinya, dia pun merasa sangat senang. Akan tetapi, 
Tika segera memutus romantika yang sedang bersemi ini. Dia memberitahu 
Elisa bahwa pria itu terkenal sebagai orang yang suka memanfaatkan para 
wanita, yang punya keahlian khusus dalam membuat wanita patah hati. Elisa, 
yang selalu berhati-hati terhadap para pria demi melindungi putranya bila 
dirinya secara emosional sampai lengket dengan seorang pacar, menghindari 
pria tersebut seketika itu juga. Sebulan kemudian, secara tak sengaja dia 
berpapasan dengan pria itu di pusat perbelanjaan lokal – bersama Tika yang 
tampak bahagia sekali sedang bergandengan dengannya.  

Ada dua cara utama dalam tipu muslihat – menyembunyikan dan 
memalsukan. Dalam menyembunyikan, si pembohong tidak benar-benar 
mengatakan kebohongan, dia menahan informasi. Katakanlah, misalnya, kelak 
Elisa kebetulan mendapat info dari wanita lain bahwa pria ini pernah, pada 
masa lalu, mengakali mantan pacarnya untuk menandatangani 
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penyerahterimaan seluruh uang si wanita kepadanya dan kemudian membawa 
lari uang itu, lalu meninggalkan si wanita menghadapi kebangkrutan. Anda 
memang tak mudah menyalahkan Elisa atas tindakannya yang tidak 
memberitahu Tika. Lagipula, mungkin saja Tika tidak akan percaya kepadanya. 
Namun bila Elisa berkeputusan untuk tidak memberitahu Tika, maka dia pun 
akan bersalah karena berbohong, kali ini dengan tindakan menyembunyikan 
informasi. 

Dalam memalsukan, informasi palsu disajikan seakan-akan benar. Tika 
telah menyajikan informasi palsu kepada Elisa tentang watak seorang pria yang 
bersangkutan dalam rangka agar dapat merebutnya dari saingannya. Jenis 
kebohongan ini adalah perbuatan yang disengaja, tak pernah karena kebetulan. 
Sedangkan bohong untuk merusak orang lain, disebut demikian entah itu untuk 
membalas dendam atau untuk mencari keuntungan. Orang-orang yang 
profilnya tinggi seperti para aktor, orang kaya dan politisi sering menjadi target 
dari orang-orang yang suka berbohong untuk merusak orang lain demi mencari 
untung. Para wartawan yang kemudian menyerahkan cerita-cerita itu kepada 
tabloid-tabloid murahan dan majalah, padahal tahu bahwa hal itu tidak benar, 
juga menarik keuntungan yang sama besarnya sebagaimana halnya para 
pesaing mereka di bidang bisnis dan politik. 

Bohong untuk merusak orang lain, atau menyebarkan rumor seringkali 
dipakai sebagai senjata dalam situasi persaingan. Para pembohong yang 
bertujuan merusak orang lain ini memasang rencana untuk menghancurkan 
karakter dan reputasi para korban mereka, biasanya dengan hasil yang luar 
biasa parah dan permanen. 

Sebuah perusahaan, contohnya, bisa saja menyebarkan informasi palsu 
bahwa pesaing utamanya sedang berada dalam kesulitan keuangan. Demikian 
pula, bukanlah hal yang aneh bagi partai-partai politik untuk menebar rumor 
perilaku seksual yang tidak pantas dari lawannya. 

Bayangkan saja dampak dari salah satu dari dua orang pria yang sedang 
berusaha merebut perhatian dari seorang wanita yang sama yang menyebarkan 
dusta bahwa pria lainnya terkena penyakit kelamin menular atau seorang 
pelaku pedofil. Bohong untuk merusak orang lain bekerja pada basis bahwa tak 
peduli betapapun keterlaluan atau mustahilnya kebohongan itu, bila Anda 
melemparkan lumpur dalam jumlah yang cukup, maka pasti ada orang yang 
akan terkena. 

Jenis-Jenis Pembohong 

Seorang “pembohong alami” adalah seseorang yang punya nurani namun 
punya rasa percaya diri atas kemampuan berbohong yang dimilikinya, dan 
sudah melakukan itu semenjak masih kanak-kanak. Seringkali mereka 
berbohong kepada orangtua mereka untuk menghindari hukuman keras yang 
akan diterimanya bila mereka mengatakan kebenaran. Banyak pembohong 
alami yang meningkatkan kemampuan ini pada masa dewasanya dengan 
menjadi pengacara, salesman, negosiator, aktor, politisi dan mata-mata. 

Seorang “pembohong tidak alami” adalah seseorang yang, sewaktu masih 
kanak-kanak, diyakinkan oleh orangtuanya bahwa mustahil baginya untuk 
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berbohong dan bahwa orangtuanya dan orang lain akan selalu mendeteksi 
kebohongannya. Orang-orang dungu yang mudah dibohongi yang sepanjang 
hidupnya mengatakan kepada setiap orang tentang kebenaran segala hal, 
dengan menekankan “Aku tak pernah berkata bohong” dan menyebabkan 
kemarahan dan masalah dengan setiap orang yang mereka jumpai. 

Salah satu pembohong paling berbahaya yang dapat dijumpai oleh 
seorang wanita adalah Pembohong Romantis. Manakala seorang Pembohong 
Romantis sedang beroperasi, hampir semua wanita tak menyadari tentang apa 
yang sedang terjadi. Beberapa Pembohong Romantis mengkhususkan dalam 
menyembunyikan fakta bahwa mereka telah menikah sementara yang lainnya 
sangat ahli dalam hal berakting sebagai pengacara, dokter, dan pengusaha 
sukses dalam rangka mendapatkan rasa hormat dan pesona seks. Para 
pembohong ini hanya dibatasi oleh imajinasi mereka. Hasilnya, mereka dapat 
mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, secara emosional, psikologis, dan 
seringkali finansial kepada para wanita yang menjadi korban mereka. 
Umumnya, tujuan akhir dari Pembohong Romantis adalah mengeruk uang, 
mendapatkan akomodasi, seks dan keuntungan-keuntungan lainnya dari 
seorang wanita yang tak curiga. Sebagai balasannya, dia berpura-pura 
menawarkan kebahagiaan dan cinta kepada si wanita. 

Ruang-ruang kerja para ahli terapi dipenuhi dengan wanita-wanita kaya 
dan cerdas yang telah jatuh menjadi korban dari seorang Pembohong 
Romantis, di mana sebaliknya sebagian wanita-wanita cerdas ini telah menjadi 
korban berantai yang terus-menerus tertarik dengan tipe pria yang sama. 
Kerusakan emosional dan kurangnya rasa harga diri yang dihasilkan dari 
perjumpaan-perjumpaan ini biasanya jauh melebihi kehilangan harta benda dan 
dapat meninggalkan bekas emosional, yaitu tak pernah lagi bisa mempercayai 
laki-laki. 

Pembohong Romantis diam-diam merasa yakin bahwa dirinya 
adalah seorang James Bond. 

Pembohong Romantis muncul dari mana saja dan mereka menjamur di 
ruang-ruang chatting Internet di mana hampir semua orang berbohong dan apa 
saja bisa dilakukan. Banyak orang yang percaya bahwa para wanita yang 
diperdaya oleh seorang Pembohong Romantis pastilah terlalu cepat percaya 
atau bahkan goblok, namun tidaklah demikian kasusnya. Bakat utama 
Pembohong Romantis ini adalah kemampuannya untuk melancarkan 
kebohongan yang masuk akal dalam waktu yang cukup lama agar supaya 
korbannya menjadi tergila-gila. Si wanita menjadi terbutakan matanya atas 
kebohongan itu atau menyangkalnya, bahkan manakala kebohongan itu sudah 
jelas bagi teman-teman dan keluarganya. 

Selalu ada gunanya bagi para wanita untuk membuat suatu kesepakatan 
dengan seorang sahabatnya bahwa, manakala salah satu dari mereka jatuh 
cinta dan tergila-gila dengan “si dia,” maka yang salah satunya lagi punya 
otoritas untuk secara diam-diam bertindak sebagai polisi dan mengecek 
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kebangkrutan si pria. Bila pria itu melamar suatu posisi yang sangat penting di 
mana pun di dunia ini, maka hal ini akan menjadi standar praktis, bukankah 
memang semestinya demikian pula kasusnya manakala keuangan dan emosi 
Anda sedang terancam untuk direnggut? Para wanita yang menolak ide ini 
dengan ungkapan klasik “Cinta akan mengalahkan segalanya” biasanya adalah 
orang yang telah berulangkali ditaklukkan secara habis-habisan oleh si 
Pembohong Romantis. 

Orang bilang bahwa mereka mencintai kebenaran namun dalam 
kenyataannya mereka ingin mempercayai bahwa apa yang mereka 
cintai adalah benar.—ROBERT RINGER 

Bila seseorang turun berat badannya, berhenti minum minuman keras, 
berhenti menggunakan narkoba atau mendapat pekerjaan agar supaya dirinya 
menjadi lebih memikat, Anda mungkin ingin mempertanyakan motif mereka. 
Bila Anda membuat sebuah ikatan dengan mereka, apakah mereka akan tetap 
ramping, bekerja, berhenti minum, dan bebas narkoba? Harimau jarang yang 
mengubah belangnya. Hubungan yang didasarkan pada kejujuran adalah satu-
satunya yang akan bertahan dalam jangka panjang. 

Perubahan-perubahan yang bertahan lama yang kita buat untuk diri 
kita sendiri adalah perubahan-perubahan yang permanen. 

Bila Anda adalah manajer personalia di suatu perusahaan dan ada 
seseorang yang melamar untuk sebuah posisi yang sangat penting, Anda pasti 
ingin mengetahui sebanyak-banyaknya tentang mereka dan masa lalunya, 
benar? Manakala memikirkan seorang pasangan jangka panjang, maka hal 
yang sama hendaknya diterapkan. Sumber informasi terbaik adalah mantan 
pasangan orang itu. Bila Anda atau seorang teman “secara tak sengaja” dapat 
berpapasan dengan mereka, biasanya mereka akan dengan sangat senang hati 
memberikan informasi yang relevan. Sementara hal ini tampaknya seperti 
memata-matai bagi sebagian orang, ini adalah praktik standar bagi banyak 
percintaan di Jepang. Keluarga dari salah satu pihak pasangan akan menyajikan 
sebuah curriculum vitae putra atau putri mereka kepada keluarga calon 
menantunya, dan wawancara dan negosiasi terjadi bahkan sebelum kencan 
pertama diatur. Ini menghindari munculnya sesuatu yang tak diduga, seperti 
membeli kucing dalam karung, pada masa depan pasangan itu. Jawabannya di 
sini adalah untuk selalu mencek rekam jejak (track record) produk apa saja 
yang hendak Anda simpan untuk jangka lama. Janganlah menjadi korban dari 
salah satu hal ini: ungkapan-ungkapan klise atau hormon yang sedang 
bergejolak. 



KENAPA PRIA HOBI BOHONG 

 8

Siapa Yang Paling Banyak Bohong? 

Hampir semua wanita secara antusias akan mengklaim bahwa, tanpa keraguan, 
pria jauh lebih banyak berbohong daripada wanita. Akan tetapi, studi-studi 
ilmiah dan eksperimen memperlihatkan bahwa pria dan wanita menceritakan 
kebohongan dalam jumlah yang sama. Hanya kandungan kebohongan mereka 
saja yang berbeda. Wanita cenderung berbohong agar supaya orang lain 
merasa dirinya lebih baik, sedangkan pria berbohong agar supaya dirinya 
sendiri tampak baik. Wanita berbohong untuk menjaga agar hubungan tetap 
aman. Wanita menemukan bahwa paling sulit untuk berbohong tentang 
perasaan mereka. Pria berbohong untuk menghindari suatu pertengkaran dan 
senang berbohong tentang betapa liarnya mereka dulu sewaktu masih muda. 

 

Seorang wanita akan berbohong agar supaya orang lain merasa 
baik. Seorang pria berbohong untuk membuat dirinya sendiri 
tampak baik. 

Ini perbedaan utama kebohongan pria dan wanita. Seorang wanita akan 
berbohong bahwa seseorang tampak hebat dalam setelan pakaian barunya, 
walaupun dalam pikirannya orang itu tampak seperti keranjang tomat. Dalam 
keadaan yang sama, seorang pria akan menjauh dari orang itu untuk 
menghindari berbohong dan akan berbohong hanya bila dirinya dipaksa untuk 
berpendapat. Dia akan berkata bahwa setelan pakaian itu “menarik” atau 
“cantik,” dia akan mengatakan kebohongan tidak langsung seperti “Aku bisa 
bilang apa?” atau “Aku tak bisa berkata-kata” atau dia sekadar bohong bahwa 
dia menyukainya. Dan tatkala seorang pria memang berbohong, hampir semua 
wanita pandai mencium gelagat itu. Seorang pria akan mengatakan kepada 
Anda bahwa dia adalah orang kedua yang bertanggung jawab dalam distribusi 
makanan bagi sebuah perusahaan internasional padahal sesungguhnya dia 
adalah pengantar pizza di Pizza Hut. 

Pertanyaan pertama yang ditanyakan laki-laki yang membuat wanita 
berbohong: “Bagaimana aku tadi?” 

Pada tahun 2002, Robert Feldman di Universitas Massachusetts di 
Amherst melakukan studi terhadap 121 pasangan sewaktu mereka sedang 
bercakap-cakap dengan orang ketiga. Sepertiga dari peserta diberitahu agar 
bersikap manis sementara sepertiga lainnya diperintahkan untuk tampak 
kompeten, dan sisanya diminta untuk menjadi diri mereka sendiri secara apa 
adanya. Semua peserta kemudian diminta untuk menonton video mereka 
sendiri dan mengidentifikasi kebohongan apa saja yang mereka katakan selama 
percakapan tadi, tak peduli seberapa pun besar atau kecilnya. Sebagian dari 
kebohongan itu adalah kebohongan putih, seperti mengatakan mereka suka 
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pada seseorang padahal sesungguhnya tidak. Kebohongan yang lainnya lebih 
ekstrem lagi, seperti mengaku-aku menjadi bintang kelompok musik rock. 

Dari semuanya itu, 62% peserta rata-rata mengatakan dua atau tiga 
kebohongan setiap sepuluh menit. 

Kebenaran akan membebaskanmu, namun pada awalnya akan 
membuatmu kesal.—MAL PANCOAST 

Bentuk kebohongan yang paling umum adalah menipu diri sendiri, yang 
memungkinkan seseorang merokok dua bungkus sehari sambil mengklaim 
bahwa dirinya bukan pecandu, atau meyakinkan dirinya sendiri bahwa makanan 
penutup yang penuh kalori tidak akan menginterfensi diet. 

Bukti ini jelas – wanita berbohong sama banyaknya dengan pria, hanya 
saja mereka berbohong secara berbeda. Oleh karena adanya kesadaran yang 
sangat tinggi dari para wanita atas bahasa tubuh dan isyarat-isyarat suara, pria 
lebih sering ketahuan, yang membuat pria tampaknya lebih banyak berbohong. 
Padahal tidak. Mereka hanya lebih sering ketahuan. 

Kebohongan-Kebohongan Yang Biasa Diucapkan Pria Kepada Wanita 

“Aku tidak mabuk.” Ini adalah kebohongan yang mudah ditangkap, terutama 
sewaktu biasanya terdengar seperti, “Aku ngak mmabok. . .kh.” Tak ada alasan 
bagi seseorang untuk mengatakan dirinya tidak mabuk – jika dirinya memang 
tidak mabuk. 

“Aku jelas tidak berhubungan seks dengan perempuan itu.” Seorang pria yang 
berselingkuh akan berbohong tentang hal itu dengan baik melewati segala titik 
penalaran karena, dalam pikirannya, dia tak ada untungnya mengatakan 
kebenaran. 

“Seks dengan mantanku sangat tidak enak.” Seks bagi pria adalah suatu hal 
yang konstan dalam kehidupannya – ia selalu enak, tak peduli kapan atau di 
mana. Bila seorang pria berkata bahwa seks dengan mantannya sangat tidak 
enak, maka dia pasti sedang bohong. Manakala dia bilang bahwa seks dengan 
mantannya lebih enak daripada dengan Anda, dia berbohong lagi, mungkin 
tujuannya untuk membuat Anda marah. Seks selalu sama saja baginya – enak. 

“Kami cuma teman.” Dia berkata bahwa mereka berdua hanya teman lama dan 
dia sama sekali tidak tertarik pada perempuan itu. Namun dia selalu 
menjauhkan wanita itu dari Anda dan tidak akan membiarkan Anda bertemu 
dengannya. Variasi lain dari ini termasuk: dia lesbian; dia sekadar butuh 
seorang teman; dia hanya butuh seseorang untuk curhat; dia sedang 
mengalami masa yang sulit dan aku hanya ingin membantunya; dia sedang 
sakit dan ingin agar aku mengunjunginya; dia tidak punya perasaan terhadapku 
– dia cuma malu saja. Itulah sebabnya dia tidak ingin kau berada di sini 
sewaktu dia kemari. 
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Mengapa Bohong Gagal 

Hampir semua kebohongan dapat dideteksi karena biasanya melibatkan emosi 
yang bocor keluar seperti lampu merah visual dan verbal. Makin besar 
bohongnya dan makin banyak emosi yang terlibat, makin banyak pula isyarat 
yang bocor oleh si pembohong. Usaha untuk menyembunyikan kebocoran-
kebocoran ini menciptakan perjuangan emosional bagi hampir semua orang. 
Makin dekat Anda dengan orang itu, makin berat rasanya berbohong kepada 
mereka karena emosi yang terlibat. Contohnya, seorang suami akan merasa 
sulit berbohong kepada istrinya bila dia memang sungguh-sungguh 
mencintainya namun tidak sulit berbohong kepada musuh bila dirinya 
tertangkap dalam peperangan. Di sinilah kuncinya pada orang yang sudah 
terbiasa berbohong – mereka tidak punya ikatan emosional kepada siapapun, 
maka semua kebohongan mudah dilakukan. 

Apakah Anda mampu melihat tanda-tanda ini atau tidak adalah perkara 
lain. 

Mengapa Wanita Sangat Pandai Melihat Adanya Kebohongan  

Hampir semua pria tahu betapa sulitnya untuk mengatakan kebohongan yang 
bahkan paling kecil sekalipun kepada seorang wanita, dengan cara berhadapan 
langsung, tanpa ketahuan. Bila seorang pria harus bohong kepada seorang 
wanita, dia akan melakukannya dengan lebih baik melalui telpon. Hampir 
semua wanita tidak begitu sulit untuk berbohong secara langsung di depan 
seorang pria – dan biasanya mereka selalu lolos. 

Pemindaian otak MRI mengungkapkan rata-rata wanita memiliki antara 
empat belas dan enam belas lokasi kunci di kedua belahan otaknya tatkala dia 
sedang berkomunikasi dengan cara berhadapan langsung. Lokasi-lokasi ini 
digunakan untuk menguraikan kata-kata, perubahan nada suara dan isyarat 
tubuh, dan secara luas memberikan jawaban atas apa yang dikenal sebagai 
“naluri wanita.” Seorang pria secara khas hanya memiliki empat atau tujuh 
lokasi ini karena otak pria telah berkembang untuk melakukan tugas-tugas 
”spasial” (hal-hal yang berkaitan dengan posisi, ukuran, dan bentuk) 
dibandingkan tugas-tugas komunikasi. 

“Kesadaran tinggi” yang dimiliki wanita ini ada maksudnya – untuk 
membela wilayahnya terhadap orang-orang asing dan untuk berkomunikasi 
dengan anak-anaknya. Seorang wanita memerlukan kemampuan untuk melihat 
anak-anaknya dan dengan cepat membaca perbedaan antara rasa sakit, takut, 
lapar, luka, sedih, dan bahagia. Dia perlu memiliki kemampuan dengan cepat 
untuk menilai perangai dari orang-orang yang mendekati sarangnya – apakah 
mereka bersahabat atau agresif? Bila dia tidak memiliki keahlian bertahan hidup 
ini, maka akan membuat dirinya terbuka dan berada dalam bahaya. Bahkan 
seorang wanita dapat membaca emosi hewan-hewan untuk alasan yang sama. 
Dia dapat memberitahu kepada Anda bila seekor anjing merasa senang, sedih, 
marah, atau malu. Hampir semua pria bahkan tak dapat membayangkan 
bagaimana tampaknya seekor anjing yang malu. Selama ini tujuan dari pria 
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yang sedang berburu adalah untuk mengenai sasarannya secara akurat, bukan 
untuk bicara dengannya, melakukan konseling atau berusaha memahaminya. 

Seorang pria perlu mengenai sasarannya dengan tepat, bukannya 
melakukan percakapan yang dalam dan penuh makna dengannya. 

Sebagaimana telah kami bahas di awal tadi, otak wanita diorganisasikan 
untuk multijalur, memungkinkan mereka untuk mengatasi persoalan dengan 
sejumlah potongan informasi pada waktu yang bersamaan. Ini memberikan 
keuntungan tambahan kepada para wanita untuk mampu membaca isyarat-
isyarat tubuh dan menyimak apa yang sedang dikatakan sambil, pada saat 
yang sama, berbicara. Pria, dengan otaknya yang berjalur tunggal, fokus pada 
satu potong informasi pada satu waktu dan konsekuensinya kehilangan banyak 
peluang membaca isyarat tubuh. 

Agen-agen FBI diajarkan bagaimana menganalisis “ekspresi-ekspresi 
mikro” – ekspresi-ekspresi kecil dan singkat yang akan dilakukan oleh para 
pembohong sewaktu sedang berbohong. Ini dilakukan dengan menggunakan 
kamera-kamera yang bergerak pelan. Misalnya, Bill Clinton diperlihatkan sedang 
menggunakan gerak-gerik sepintas dengan mengerutkan dahi tepat sebelum 
dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Monica Lewinsky. Otak seorang 
wanita diorganisir untuk membaca isyarat-isyarat tersebut tatkala muncul dan 
ini menjelaskan bukan hanya mengapa wanita lebih sulit dibohongi namun juga 
mengapa mereka lebih banyak menjadi negosiator yang punya kepekaan tinggi 
dibandingkan pria. 

Mengapa Wanita Selalu Ingat 

Erik Everhart, asisten profesor psikologi di Universitas East Carolina, dan 
teman-temannya dari State University of New York di Buffalo menemukan 
bahwa anak laki-laki dan anak perempuan, berumur delapan sampai sebelas 
tahun, menggunakan bagian-bagian yang berbeda dari otak mereka untuk 
mengenali wajah dan ekspresi. Anak laki-laki lebih banyak menggunakan otak 
kanan mereka sedangkan anak perempuan lebih banyak menggunakan otak kiri 
mereka. Para peneliti ini mendapati bahwa perbedaan ini membantu anak-anak 
perempuan mendeteksi perubahan-perubahan halus pada ekspresi wajah, 
membuat mereka jadi lebih baik dalam mengindera perasaan hati orang. 
Membaca mulut atau mata seseorang membutuhkan kemampuan melakukan 
diskriminasi yang halus dibandingkan menilai emosi di seluruh wajah. 

Wanita sangat ahli dalam mengingat-ingat kebohongan yang pernah 
mereka katakan dan kepada siapa mereka mengatakannya sedangkan pria 
biasanya lupa pada kebohongan-kebohongan mereka sendiri. Hippocampus – 
bagian otak manusia yang digunakan untuk menyimpan bahasa, memori, dan 
memanggilnya kembali – diisi dengan receptor estrogen, dan tumbuh lebih 
cepat di dalam diri anak-anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, 
memberikan keunggulan memori yang lebih tinggi pada wanita untuk 
mengingat kembali isu-isu yang bersifat emosional. 
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Nasihat Kepada Pria 

Jangan buang waktu Anda dengan berkata bohong kepada seorang wanita 
secara langsung di depannya. Itu jauh lebih sulit. Telponlah dia atau kirimi e-
mail. Wanita bukan hanya memiliki kemampuan yang lebih unggul untuk 
menguak kebohongan, tapi mereka juga memiliki kemampuan untuk 
mengingat-ingatnya sebagai amunisi pada pertengkaran-pertengkaran di masa 
depan. 

Orang Muda Cenderung Lebih Banyak Bohong, Curang, Dan Mencuri 

Makin muda seseorang, maka mereka pun makin cenderung menipu. Di AS, 
survei tahun 2002 yang melibatkan hampir sembilan ribu remaja dan orang 
dewasa di seluruh negeri memperlihatkan angka signifikan bahwa orang-orang 
usia lima belas sampai tiga puluh tahun suka berbohong, curang, dan mencuri. 

Survei ini mencakup 3.243 siswa SMA, 3.630 mahasiswa, dan 2.092 orang 
dewasa. Dalam survei ini, 33% siswa SMA dan 16% mahasiswa mengakui 
bahwa mereka telah mencuri barang dagangan toko pada tahun sebelumnya. 

Sekitar sepertiga siswa dan mahasiswa mengatakan suka berbohong 
dalam resume, surat lamaran kerja atau pada waktu wawancara kerja untuk 
mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, dan 16% siswa SMA berkata 
mereka sudah melakukan hal itu sekurang-kurangnya sekali. 

Enam puluh satu persen siswa SMA dan 32% mahasiswa mengakui 
pernah mencontek sekali dalam ujian tahun sebelumnya. 

 

“Apakah aku bisa dapat masalah atas sesuatu yang belum 
kuperbuat?” tanya sang siswa. 
“Tidak,” jawab sang kepala sekolah. 
“Asik...! – aku belum bikin PR.” 

 
Survei ini menemukan bahwa 83% siswa SMA dan 61% mahasiswa 

mengatakan mereka telah berbohong kepada orangtua mereka pada tahun 
sebelumnya. 

Para periset menemukan bahwa ketidakjujuran dan perilaku tidak etis 
lainnya kurang didapati di antara orang-orang yang berusia di atas 30 tahun 
dan bahwa baik pria maupun wanita berbohong dalam jumlah yang hampir 
sama. 

Yang mengusik, 73% dari sampel yang berusia 15–30 tahun mengatakan 
bahwa mereka percaya bahwa “hampir semua orang akan berbohong atau 
bertindak curang bila memang diperlukan untuk mendapatkan apa yang mereka 
inginkan.” 

Dari studi ini akan menjadi mudah untuk mengatakan bahwa Amerika 
penuh dengan gerombolan pembohong dan penipu namun studi yang hampir 
sama di seluruh dunia Barat memperlihatkan kecenderungan yang sama – dan 
negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang secara konsisten menempati skor 
lebih tinggi dibandingkan negeri-negeri lainnya dalam hal kejujuran. 
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Sayangnya, semuanya ini adalah gejala krisis moral yang lebih besar yang 
merembes ke dalam masyarakat di berbagai tempat dan mencerminkan sebuah 
perubahan yang nyata dalam nilai-nilai kemasyarakatan. Para orangtua 
mengajari anak-anak mereka bahwa kejujuran adalah kebijakan terbaik, namun 
juga memberitahu kepada mereka bahwa demi kesopanan tidaklah masalah 
untuk berpura-pura senang atas hadiah ulang tahun yang diberikan kepadanya. 
Mereka juga mengajari dengan kalimat-kalimat bohong seperti, “Jangan 
memandangku begitu!” “Tunjukkanlah rasa senang ketika dicium nenek,” 
“Janganlah tampak sengsara begitu. Tunjukkanlah wajah gembira.” 

Anak-anak mendapatkan pesan campur aduk tentang bohong, dan ini 
berdampak pada bagaimana mereka berperilaku sebagai orang dewasa. Hampir 
semua kebenaran yang dikatakan oleh anak-anak, maka biasanya orang yang 
lebih tua melarang mereka untuk melakukannya. Misalnya, tatkala seseorang 
yang gemuk berlalu di depan seorang anak di jalanan, si anak mungkin 
terdengar dengan jelas bertanya kepada ibunya, “Bagaimana orang itu bisa 
begitu gemuk?” 

Hampir semua orangtua tidak menyadari bahwa kerasnya hukuman yang 
mereka berikan adalah salah satu alasan utama banyak anak tumbuh menjadi 
orang yang memelihara sifat pembohong. Banyak dari pola perilaku bohong ini 
disetel tatkala Anda masih muda dan dipicu kembali pada masa dewasa oleh 
figur-figur yang punya otoritas. 

Tatkala Setiap Orang Yang Anda Kenal Berbohong Kepada Anda 

Ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa tak seorangpun yang pantas 
dipercaya dan dunia ini penuh dengan para pembohong. Mereka merasa begitu 
biasanya karena salah satu dari dua alasan ini: pertama, mereka sendiri adalah 
orang yang biasa berbohong dan mereka berasumsi bahwa setiap orang lainnya 
juga seperti mereka. Alasan kedua, dan lebih sesuai, bahwa perilaku mereka 
sendirilah yang memicu orang lain untuk berbohong kepada mereka.  

Dengan kata lain, mereka membuat orang lain kesulitan untuk 
mengatakan kebenaran kepada mereka karena orang lain dapat melihat betapa 
agresif atau emosionalnya reaksi mereka atas kebenaran. Bila orang lain 
melihat betapa marahnya, sakit atau dendamnya Anda jadinya tatkala mereka 
memberitahu suatu kebenaran kepada Anda, maka mereka akan menghindari 
memberitahukan hal itu dengan segala daya upaya. Bila Anda terkenal sebagai 
seseorang yang mudah tersinggung, Anda tak akan pernah tahu apa yang 
sesungguhnya ada dalam pikiran atau perasaan orang lain karena mereka akan 
mendistorsi kebenaran untuk menghindari reaksi negatif Anda. Bila Anda 
meminta anak-anak mengatakan kebenaran dan kemudian menghukum mereka 
karena kebenaran tersebut tidak begitu menyenangkan, maka itu berarti Anda 
mengajari mereka untuk berbohong kepada Anda dalam rangka melindungi diri 
mereka. 

Bila Anda merasa setiap orang di sekitar Anda membohongi Anda, Anda 
perlu memeriksa perilaku dan sikap Anda sendiri dulu – orang lain hanya 
setengah dari masalah itu. 
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Kebohongan Dari Teman Atau Keluarga Terasa Lebih Menyakitkan 

Makin intim suatu hubungan, maka makin sakit pula tipuan yang dilakukan oleh 
seseorang karena Anda akan merasa ingin melenyapkan orang itu dari hidup 
Anda. Misalnya, tipuan yang dikatakan oleh orangtua atau saudara kandung 
akan menimbulkan luka yang dalam karena makin dekat orang itu, maka makin 
besar pula kepercayaan kita kepadanya dan keterbukaan diri kita terhadapnya. 
Suatu kebohongan yang diucapkan oleh saudara atau anak kandung akan lebih 
menyakitkan daripada kebohongan yang diucapkan oleh seorang kenalan, 
namun cenderung untuk dimaafkan karena orang itu akan tetap menjadi 
saudara atau anak kandung kita. Suatu kebohongan dari seorang teman juga 
menyakitkan namun kita dapat menghilangkan orang itu dari hidup kita, 
setidak-tidaknya untuk sementara waktu, dengan tidak mengontak mereka. 
Sementara, kita memperkirakan seorang sales mobil bekas akan membohongi 
kita, tidaklah mengejutkan bila dia memang melakukan hal itu dan kita dapat 
memilih untuk tidak pernah lagi berjumpa dengannya. 

Tanda-Tanda Untuk Mendeteksi Kebohongan 

Karena hampir semua orang merasa tidak nyaman tatkala mereka sedang 
berbohong, secara naluriah mereka berusaha untuk menjauhkan diri mereka 
dari kebohongan mereka. Di AS, baru-baru ini FBI menguak isyarat yang 
berharga ini pada waktu menganalisis ucapan-ucapan para tersangka yang 
memberikan alibi palsu. Para pembohong akan meninggalkan referensi untuk 
diri mereka sendiri dari kebohongan-kebohongan mereka dan menghindari 
kata-kata “saya” atau “aku.” Ambil contohnya dari seseorang yang berjanji 
untuk bertemu dengan Anda namun dia tidak muncul. Bila mereka nanti 
menelpon Anda dan berkata, “Mobilnya mogok dan baterai HP-nya mati,” 
secara naluriah Anda pasti akan lebih curiga dibandingkan kalau dia berkata, 
“Mobilku mogok dan aku tak dapat menelponmu karena baterai HP-ku mati.” 
Para pembohong juga akan berusaha menghindari nama orang yang sedang 
mereka bohongkan. Mereka lebih suka berkata, “Aku tidak punya hubungan 
seks dengan perempuan itu,” daripada, “Aku tidak punya hubungan seks 
dengan Monika.” 

Para Pembohong Dan Gajah 

Bagaikan seekor gajah, seorang yang biasa berbohong tidak pernah lupa. Dia 
sudah melatih kata-kata bohongnya di dalam kepalanya berulang kali dan 
biasanya dapat menjalankan aksinya dengan sempurna. Coba mintalah kepada 
seseorang untuk menceritakan kepada Anda apa yang mereka lakukan pekan 
kemarin dan mungkin mereka akan mengatakan sesuatu seperti, “Ah . . . aku 
pergi ke tempat saudaraku setelah sarapan pagi dan kemudian . . . ah . . . 
nggak, aku bertemu dengannya setelah makan siang karena aku harus 
memperbaiki mobilku dulu . . .” 
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Waspadalah terhadap penampilan yang begitu sempurna.— 
PEPATAH CHINA 

 

Sekali, Dua Kali 

Bila Anda yakin bahwa seseorang sedang berbohong kepada Anda, bertindaklah 
seakan-akan Anda mempercayai setiap kata dan pada akhirnya mereka akan 
mengkhianati diri mereka sendiri karena mereka akan menjadi terlalu percaya 
diri dalam menjalankan aksi mereka. Lalu mintalah si pembohong tadi agar 
mengulangi kebohongan itu untuk kedua kalinya. Para pembohong yang baik 
telah melatih jawaban-jawaban mereka dan dapat mengulanginya lagi dengan 
jawaban yang sama persis. Setelah itu, luangkan waktu sejenak agar si 
tersangka berpikir bahwa mereka telah lolos, lalu mintalah dia untuk 
mengulanginya untuk ketiga kalinya. Karena mereka tidak menduga ada 
permintaan ulangan ketiga dan sedang berada dalam keadaan rileks, biasanya 
mereka tidak akan memberikan jawaban ketiga yang sama persis dan cerita 
mereka akan terdengar sedikit berbeda. 

Karena stres yang berkaitan dengan berbohong, suara si pembohong akan 
menjadi makin meninggi. Bila dia mendapat SMS dari Dewi dan, sementara dia 
menjelaskan bahwa itu adalah salah sambung atau dia tak pernah mendengar 
tentang wanita itu, Anda perhatikan dia sedang berceloteh seperti burung 
kenari, tambahkanlah tanda centang pada tabel kecurigaan Anda. 

Mendeteksi Kata-Kata Bohong Dalam Kalimat Yang Diucapkan 

Pernahkah Anda mengalami percakapan di mana si pembicara terdengar 
meyakinkan namun makin banyak dia bicara, maka Anda makin kurang yakin 
atas apa yang dikatakannya? 

Mari kita periksa sebagian dari kata-kata dan anak kalimat-anak kalimat 
yang paling umum digunakan yang dapat memberikan isyarat bahwa seseorang 
mungkin sedang berusaha menutupi kebenaran atau menyesatkan dengan 
upayanya meyakinkan Anda dari sebuah emosi yang sesungguhnya tidak 
mereka rasakan. Kata-kata “sejujurnya,” “setulusnya” dan “terus terang” 
menunjukkan bahwa si pembicara sedang tidak begitu berterus terang, kurang 
jujur atau kurang tulus daripada apa yang diklaimnya. Orang-orang yang peka 
dengan tanpa disadari menguraikan kata-kata ini dan merasakan “semacam 
insting” bahwa si pembicara sedang berusaha untuk menipu mereka. Misalnya, 
“Terus terang, inilah tawaran terbaik yang dapat kuberikan kepada Anda” 
diterjemahkan menjadi “Ini bukanlah tawaran terbaik namun mungkin Anda 
percaya.” “Aku mencintaimu” lebih bisa dipercaya daripada “Sejujurnya aku 
mencintaimu.” “Tak diragukan” memberikan alasan untuk ragu dan “tanpa 
keraguan” adalah sebuah isyarat yang pasti untuk bersikap waspada. 

“Percayalah apa yang kukatakan” seringkali berarti “Bila aku dapat 
membuatmu percaya, kau akan melakukan apa yang kuinginkan.” Tingkatan di 
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mana seseorang berkata “Percayalah padaku” berusaha untuk meyakinkan 
orang lain agar layak untuk ditipu lebih lanjut. Si pembicara merasa bahwa 
Anda tidak akan mempercayainya atau bahwa apa yang sedang dikatakannya 
kedengaran masuk akal, maka dia membuka kata-katanya dengan “Percayalah 
padaku.” “Aku tidak bercanda” dan “Masak aku bohong kepadamu?” adalah 
versi-versi lainnya. 

Bila Anda memang bersikap jujur, terus terang, dapat dipercaya atau 
amanah, Anda tak perlu meyakinkan seseorang  tentang apa yang sedang Anda 
lakukan. 

Apa bedanya antara berbohong kepada petugas pajak dan 
berbohong kepada istri Anda? Bila Anda sampai ketahuan, petugas 
pajak masih ingin membuat Anda merasa tidak tenang. 

Sebagian orang dengan entengnya mengembangkan kebiasaan untuk 
mengulang-ulang dalam menggunakan jenis kata-kata seperti ini. Mereka tanpa 
sadar menggunakannya untuk mengawali sebuah pernyataan yang jujur, 
membuatnya jadi terdengar tidak benar. Tanyalah teman-teman, kerabat, dan 
teman kerja Anda apakah mereka pernah memperhatikan salah satu dari kata-
kata dalam pembicaraan Anda, dan bila ya (cenderung demikian), Anda akan 
mulai memahami mengapa sebagian orang tampaknya tak pernah mampu 
mengembangkan sebuah hubungan yang bisa saling mempercayai dengan 
Anda. 

Ungkapan-ungkapan, “Oke” dan “Benar!” memaksa orang yang 
mendengarkan untuk sepakat dengan sudut pandang si pembicara. “Anda 
setuju dengan itu, benar?” Orang yang mendengar dipaksa untuk merespons 
dengan “Benar”-nya sendiri bahkan walaupun dia tidak perlu mesti sepakat 
dengan sudut pandang si pembicara. “Benar” juga memperlihatkan keraguan 
tentang kemampuan si pendengar untuk menerima dan memahami apa yang 
sedang dibahas. 

“Hanya” dan “Cuma” 

Kata-kata “hanya” dan “cuma” digunakan untuk meminimalkan makna penting 
dari kata-kata yang mengikutinya, untuk melegakan rasa bersalah seseorang 
atau untuk meletakkan kesalahan atas konsekuensi-konsekuensi yang tidak 
menyenangkan ke tempat lain. “Saya hanya akan minta waktu Anda lima menit 
saja” digunakan oleh orang yang membuang-buang waktu dan orang-orang lain 
yang ingin menghabiskan satu jam waktu Anda, sedangkan, “Saya akan minta 
waktu Anda lima menit” lebih spesifik dan bisa dipercaya. Frasa “Sepuluh 
menit” biasanya berarti jumlah waktu yang tidak tentu antara dua puluh dan 
enam puluh menit. “Hanya seratus ribu rupiah” dan “cuma simpanan lima puluh 
ribu rupiah” digunakan untuk meyakinkan Anda bahwa harga yang disodorkan 
tidak begitu penting. “Aku hanya manusia biasa” adalah kata-kata yang sering 
dilontarkan seseorang yang tidak mau bertanggung jawab atas persoalan yang 
ditimbulkannya; “Aku cuma ingin bilang aku mencintaimu” dipakai untuk 
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membungkus hasrat orang yang malu untuk berkata, “Aku cinta padamu,” dan 
tak ada wanita yang percaya pada seorang pria yang berkata, “Wanita itu 
hanya teman biasa.” 

Manakala Anda mendengar seseorang berkata “hanya” atau “cuma,” Anda 
perlu mempertimbangkan mengapa orang itu berusaha untuk meminimalisir 
kepentingan dari apa yang sedang dikatakannya. Itu karena mereka kurang 
percaya diri untuk mengatakan apa yang sesungguhnya mereka rasakan? 
Apakah mereka memang sengaja hendak menipu? Apakah mereka sedang 
berusaha menghindari tanggung jawab mereka? Lakukan pemeriksaan yang 
cermat atas “hanya” dan “cuma,” terkait dengan konteks kapan itu diucapkan, 
agar dapat mengungkap jawabannya. 

Ketika Mereka Berkata, “Akan Kuusahakan” 

“Usaha” kerapkali digunakan oleh orang-orang yang biasanya kurang 
bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu dan tak mampu menyatakan di 
depan bahwa mereka mungkin tidak akan berhasil pada suatu tugas atau 
bahkan bahwa mereka memperkirakan akan gagal. Tatkala seseorang diminta 
untuk bersikap jujur dalam suatu hubungan, mungkin mereka berkata, “Akan 
kuusahakan,” atau yang semisal dengan itu, “Akan kucoba sebisanya,” kedua 
pernyataan ini mengisyaratkan kegagalan yang menjelang. Bila diterjemahkan, 
ungkapan-ungkapan ini berarti, “Aku meragukan kemampuanku dalam 
melakukan hal itu.” 

Tatkala orang itu pada akhirnya gagal, maka dia berkata, “Kan aku sudah 
berusaha,” menegaskan bahwa dia punya sedikit niat atau rasa percaya diri 
dalam kemampuannya untuk tetap benar. Manakala Anda mendengar frasa ini, 
mintalah kepada orang itu untuk berkomitmen pada dirinya sendiri pada sikap 
“akan” atau “tidak akan.” Lebih baik bahwa seseorang tidak akan melakukan 
apa yang Anda inginkan dibandingkan “berusaha” dan gagal. Kata “usaha” 
sama menyenangkan baginya dengan “kemungkinan pasti.” 

“Dengan hormat” atau “dengan segala hormat” berarti si pembicara 
memiliki sedikit atau tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap si pendengar 
dan bahkan menghinanya. “Aku menghargai komentar Anda, namun kalau saya 
boleh bilang, dengan hormat, saya tidak sepakat.” Inilah jalan yang berliku-liku 
untuk berkata, “Betapa gombalnya,” dan dimaksudkan untuk memberikan 
pukulan telak kepada pendengarnya, sambil memberikan landasan yang empuk 
untuk tempat jatuhnya. 

Berikut ini adalah daftar sebagian dari ungkapan-ungkapan umum yang 
lebih banyak lagi yang digunakan untuk berusaha meyakinkan Anda bahwa si 
pembicara sedang mengatakan kebenaran manakala faktanya mungkin mereka 
sedang berusaha untuk memaksa Anda percaya apa yang sedang mereka 
katakan. Ingat, bagaimanapun juga, tiap frasa ini bukanlah jaminan dari 
ketidakjujuran dan hendaknya dibaca sesuai dengan konteksnya. 

“Percayalah padaku” 

“Tak ada alasan bagiku untuk bohong” 
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“Kukatakan dengan sebenar-benarnya” 

“Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu” 

“Untuk apa aku bohong?” 

“Sejujur-jujurnya kepadamu” 

“Apakah aku akan melakukan hal seperti itu kepadamu?” 

Muslihat lain yang lazim digunakan untuk berusaha menghindar agar tidak 
ketahuan adalah dengan menggunakan frasa apa saja yang menempatkan si 
pembohong dalam kelas orang-orang yang semestinya jauh dari sasaran 
kemarahan karena mereka menjawab dengan merujuk ke otoritas yang lebih 
tinggi. Berikut ini adalah sebagian contoh: 

“Jujur demi Tuhan” 

“Sumpah demi kuburan ibuku” 

“Tuhan yang jadi saksi” 

“Sumpah demi Tuhan” 

“Semoga Tuhan mencabut nyawaku” 

Di sini kita tidak sedang membicarakan tentang orang-orang yang 
sungguh-sungguh beriman atau punya keyakinan relijius. Orang-orang ini tidak 
merasa perlu menggunakan keyakinan atau agama mereka untuk berusaha 
meyakinkan Anda bahwa mereka jujur karena mereka menjalankan keyakinan 
mereka. Anda tak akan pernah mendengar Paus berkata, “Sumpah demi 
kuburan bapakku dan semoga Tuhan mencabut nyawaku kalau aku berkata 
bohong.” 

Demikian pula, orang lain dapat menggunakan organisasi di mana mereka 
bergabung, penghargaan yang telah mereka terima, atau asuhan keluarga 
mereka untuk meyakinkan Anda atas kejujuran mereka. Berikut ini adalah 
beberapa kalimat yang mungkin Anda kenali: 

“Orangtuaku mengajariku lebih baik daripada itu” 

“Aku adalah karyawan setia” 

“Aku adalah anggota (grup/kelompok)” 

“Aku bukan jenis orang seperti itu” 

“Aku tak pernah melakukan hal rendah seperti itu” 

“Aku pernah menerima (penghargaan)” 

Di sini yang penting adalah bahwa orang-orang yang bermoral tidak 
perlu terus-menerus berusaha membuktikannya kepada Anda bahwa mereka 
menjaga nilai-nilai mereka dan Anda dapat melihatnya. Respons-respons di atas 
itu digunakan untuk menghindari menjawab pertanyaan secara langsung. 
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Mendeteksi Kebohongan Dengan Komputer 

Kemajuan ilmu komputer telah menghasilkan tiga cara menarik dalam 
mendeteksi kebohongan dengan menggunakan teknologi. Poligraf adalah 
detektor kebohongan yang paling terkenal dengan cara mengukur pernapasan 
seseorang, volume darah relatif, dan denyut nadi. Kebohongan dideteksi 
dengan adanya perubahan fisiologis yang terjadi manakala seseorang sedang 
berbohong. Ini termasuk meningkat atau menurunnya detak jantung dan 
volume darah, perubahan-perubahan dalam pernapasan dan keringat. Bila 
seseorang berkata benar, seharusnya tak ada perubahan pada wilayah-wilayah 
itu. Tingkat akurasi poligraf masih dipertanyakan dan mengundang perdebatan 
yang panas. Menurut American Polygraph Association, lebih dari 250 studi telah 
dilakukan untuk mengukur akurasi tes poligraf selama dua puluh lima tahun 
yang lalu, yang menunjukkan keakuratannya. Riset baru-baru ini 
mengungkapkan bahwa tingkat akurasi sistem poligraf terkomputerisasi yang 
baru telah mendekati 100%. Mesin-mesin ini sekarang tampak pada acara talk 
show di layar televisi Amerika di mana para tamu berusaha untuk membuktikan 
rasa bersalah, tidak bersalah atau kejujuran pasangan-pasangan mereka. 

Walaupun demikian, poligraf masih tetap tak dapat diterima sebagai bukti 
di pengadilan, jika tidak karena adanya perintah dari sang hakim. Para 
pembohong yang mahir mampu memperlihatkan ekspresi kecemasan yang 
lebih sedikit dibandingkan para pemula dan kadang-kadang dapat lolos dari tes 
poligraf, sementara orang yang benar bisa terintimidasi untuk memperlihatkan 
kegelisahan dan dicap pembohong. Juga ada perbedaan fisiologis di antara 
orang-orang yang dapat mengarah pada ketidakakuratan poligraf. 

Yang Terungkap Oleh Pita Suara 

Analisis Tekanan Suara digunakan untuk menentukan kejujuran dan tingkat 
indikasi stres kebohongan dengan alat elektronik. Alat ini mengukur isyarat-
isyarat fisiologis yang diterima, seperti respons “lawan atau lari.” Teknologi ini 
diklaim efektif pada pembicaraan telpon atau rekaman pita, dan pihak 
pembuatnya mengklaim bahwa alat ini dapat menangkap delapan dari sepuluh 
kebohongan ringan. Dengan harga sekitar $50 untuk sebuah mesin yang 
mudah dijinjing, teknologi ini secara matematis menghitung tingkat stres dalam 
suara seorang manusia yang berubah akibat berkurangnya aliran darah ke pita 
suara tatkala seseorang sedang berbohong. Sewaktu sedang terjadi perdebatan 
dua orang kandidat presiden, salah satu dari mesin ini digunakan oleh para 
reporter majalah Time untuk menganalisis Al Gore dan George W. Bush. Alat itu 
merekam 57 kebohongan oleh Bush dan 23 kebohongan oleh Gore selama tiga 
kali perdebatan yang mereka lakukan. 

Memotret Otak Orang Yang Sedang Bohong 

Profesor Psikiatri Ruben Gur dan Daniel Langleben dari Pennsylvania School of 
Medicine University melakukan studi dengan menggunakan MRI (mesin yang 
berfungsi untuk melakukan Pencitraan Resonansi Magnetik – Magnetic 
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Resonance Imaging) dan mendapati bahwa otak beroperasi secara berbeda 
dalam kasus kebohongan dan kejujuran. Dalam penelitian mereka berdua, 
delapan belas orang sukarelawan diberi sebuah kartu – seperti As merah hati – 
dan uang $20. Tiap-tiap orang diletakkan di dalam sebuah mesin MRI untuk 
mengukur aktivitas otak mereka. Sewaktu dilakukan pemindaian, sebuah 
komputer menampilkan berbagai kartu kepada para sukarelawan. Tatkala 
komputer menampilkan kartu yang benar – dalam kasus ini As merah hati – 
para sukarelawan diberitahu untuk berbohong bahwa itu adalah kartu yang 
salah. 

Para peserta diberitahu bahwa mereka akan mendapat bayaran lebih 
banyak bila mereka mampu menipu komputer untuk percaya kepada mereka. 
Akan tetapi, komputer itu sudah tahu sebelumnya mana kartu yang mereka 
miliki dan kapan mereka akan bohong. 

Gambar hasil pemindaian pada otak peserta tatkala mereka sedang 
bohong mengungkapkan adanya peningkatan aktivitas yang signifikan di dalam 
anterior cingulate cortex, yang terletak sekitar 3 inci di balik bagian tengah 
kening, dan di dalam pre-motor cortex kiri, yang beberapa inci di dalam 
tengkorak dekat telinga kiri. 

Gur dan Langleben percaya bahwa penemuan ini dapat mengisyaratkan 
berakhirnya tes poligraf karena MRI dapat membedakan antara dua tipe 
pikiran. Misalnya, sinyal-sinyal otak bisa terlihat sama pada poligraf tatkala 
seseorang sedang bohong dan sedang memikirkan tentang kegembiraan 
liburan yang akan datang, namun kedua pikiran itu amat sangat berbeda. 
Pemindaian dengan MRI menawarkan resolusi spasial sehingga masalah ini 
dapat dilenyapkan.  

Dr. Jia-Hong Gao, associate professor pada Research Imaging Center di 
San Antonio, melakukan eksperimen yang sama dan hasil-hasil yang 
diperolehnya memperlihatkan bahwa bagian otak kiri dan kanan terpakai 
tatkala seseorang berpura-pura kehilangan ingatannya. Data hasil pencitraan 
mengungkapkan empat wilayah prinsip aktivasi otak – di wilayah-wilayah 
prefrontal dan frontal, parietal, temporal dan subcortial. Wilayah parietal adalah 
pusat kalkulasi otak. 

Menyimak Isyarat-Isyarat Vokal 

Terdapat tiga unsur di dalam suara yang dapat memberitahu adanya 
kebohongan – tinggi rendahnya nada (pitch), kecepatan, dan volume. Tatkala 
seseorang mengalami stres, ketegangan yang berhubungan dengan itu 
mengakibatkan pengencangan pada pita suara yang membuat suara mereka 
jadi cempreng, dan bisa saja meningkatkan kecepatan dan volume mereka. 
Berbagai studi memperlihatkan sekitar 70% orang meningkatkan nada suara 
mereka sewaktu berbohong. Sebaliknya, bila si pembohong dengan hati-hati 
berpikir dalam menyampaikan kebohongan itu agar efektif, mungkin saja 
mereka akan berbicara dengan lebih lambat, menurunkan volume suara dan 
mengurangi kecepatan bicara mereka. Tatkala seseorang secara tak terduga 
ketahuan sedang membelokkan kebenaran, pembicaraan mereka cenderung 
dibumbui dengan eh, uh, eng, dan beberapa kali jeda karena mereka tidak 
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punya cukup waktu untuk melatih kebohongannya. Hal ini tampak lebih jelas 
pada pria dibandingkan pada wanita karena pria memiliki fasilitas yang lebih 
sedikit di dalam otak untuk mengontrol bahasa. Seorang pria yang kata-katanya 
kacau balau cenderung sedang berbohong karena itu mengungkapkan adanya 
sejumlah isu di dalam otaknya yang sedang terjadi pada saat yang bersamaan, 
dan otaknya sedang berusaha untuk mengatasinya sekaligus. 

 

Tatkala seseorang menjawab pertanyaan langsung Anda dengan 
menceracau, maka curigailah. 

 

Perlu diingat, bahwasanya sinyal-sinyal yang sedang kita bahas di sini 
memperlihatkan bahwa seseorang sedang mengalami suatu stres dan bukannya 
jaminan bahwa mereka sedang berbohong. Ada persentase dalam sejumlah 
kecil orang-orang yang merasa nyaman dalam berbohong dan tidak 
memperlihatkan banyak isyarat yang berhubungan dengan stres dan 
sebagainya – seperti para fanatik suatu aliran politik dan agama – yang mana 
mereka benar-benar dapat mempercayai kebohongan-kebohongan mereka 
sendiri dan dengan demikian tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda 
kebohongan apa pun. Namun hampir semua pembohong memperlihatkan 
banyak tanda, hampir sepanjang waktu. 

Membaca Bahasa Tubuh 

Dalam buku kami Signals kami telah menerangkan bagaimana isyarat-isyarat 
tubuh memberikan jawaban lebih dari 60% pesan yang disampaikan di antara 
dua orang dan kami merekomendasikan agar Anda membaca buku ini, karena 
di sini kami tidak akan mengupas pokok bahasan tersebut secara rinci. 
Walaupun demikian, kami akan membahas sebagian isyarat yang bisa Anda 
lihat tatkala seseorang berbohong. Kami telah mengobservasi dan mencatat 
bahwa baik pria dan wanita secara signifikan meningkatkan gerak-gerik tangan 
ke wajah tatkala mereka merasa penuh keraguan, tidak pasti, sedang 
membesar-besarkan atau berbohong. Gerak-gerik pria mudah dilihat karena 
lebih kentara daripada wanita dan pria lebih banyak menggunakannya. Ini 
termasuk menggaruk-garuk mata dan hidung, menarik telinga dan 
mengencangkan kerah bajunya dengan kuat. Contohnya, Bill Clinton terekam 
menyentuh hidung dan wajahnya 26 kali di depan Grand Jury sewaktu 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Monica Lewinsky. 

Bacalah Selalu Kumpulan Gerak-Gerik 

Jangan sekali-kali menginterpretasikan sebuah gerak-gerik tunggal yang 
terlepas dari gerak-gerik lainnya atau keadaan lain. Bila seseorang menggosok 
matanya, mungkin saja itu memang benar-benar gatal, pedih, atau lelah. Kami 
mendapati adanya kebohongan dalam kumpulan gerak-gerik dan Anda perlu 
melihat setidak-tidaknya tiga isyarat sebelum Anda dapat berasumsi ada 
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sebuah kebohongan yang sedang dikatakan. Bila seseorang menyentuh mulut 
atau hidung mereka, menggosok mata, menarik telinga, menggaruk leher, 
meletakkan jari-jari di mulut atau menggosok-gosok hidung mereka, maka di 
sini tak ada jaminan bahwa mereka sedang bohong, namun hendaknya Anda 
tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam otak mereka yang tidak mereka 
katakan kepada Anda. Itu bisa saja bukanlah suatu kebohongan namun 
mungkin saja mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Bila mereka terus-
menerus menyentuh wajah mereka sambil berkata, “Percayalah kepadaku, 
yakinlah padaku, sejujur-jujurnya, dan dengan segala hormat,” adalah masuk 
akal untuk berasumsi bahwa Anda sedang dibohongi. 

Senyuman 

Pria dan wanita tersenyum sama banyaknya ketika sedang bohong atau ketika 
sedang berkata benar. Akan tetapi, senyum yang sesungguhnya berlangsung 
cepat dan simetris – bagian kiri wajah menjadi cermin bagian kanan wajah. 
Senyum palsu terjadi dengan lambat dan tidak simetris. Tatkala orang sedang 
berusaha untuk memperlihatkan sebuah emosi yang tidak mereka rasakan, 
ekspresi wajah mereka tidak simetris. Dengan kata lain, tersenyum dengan 
terpaksa. 

Memperhatikan Mata 

Secara tradisional, mungkin Anda pernah diberitahu untuk meyakini bahwa 
seorang pembohong tak pernah melihat ke mata Anda. Hal ini benar bagi anak-
anak yang dibesarkan di Barat dan dalam kultur Eropa yang ibu-ibu mereka 
berkata, “Ibu tahu kamu bohong karena kamu tidak mau melihat ke mata ibu.” 
Akan tetapi, di banyak negeri-negeri Asia dan Amerika Selatan, dipandang tidak 
sopan atau agresif untuk melakukan kontak mata yang lama sehingga aturan 
ini tidak berlaku. Di samping itu, para pembohong yang sudah mahir memiliki 
kompetensi dalam menjaga kontak mata sewaktu sedang bohong, maka kontak 
mata yang singkat atau tidak adanya kontak mata hanya menjadi sebuah faktor 
dalam menyingkap adanya kebohongan. Banyaknya kedipan mata adalah 
isyarat yang penting untuk diperhatikan, karena ini adalah tanda meningkatnya 
ketegangan dan bola mata si pembohong mengering disebabkan terlalu 
memaksakan kontak mata. Arah gerak mata seseorang sewaktu Anda 
menanyakan sebuah pertanyaan kepadanya juga dapat membantu Anda untuk 
menangkap adanya kebohongan, karena itu memperlihatkan bagian otak 
mereka yang mana yang sedang digunakan dan sebuah isyarat yang hampir 
mustahil untuk dipalsukan. Manakala hampir semua orang bertangan normal 
sedang mengingat-ingat sebuah kejadian yang sungguh-sungguh terjadi maka 
mereka menggunakan otak kiri mereka dan melihat ke arah kanan mereka. 
Manakala mereka sedang mengarang sebuah cerita mereka menggunakan otak 
kanan mereka dan melihat ke arah kiri mereka. Dengan istilah sederhananya, 
para pembohong bertangan kanan (normal) melihat ke arah kiri mereka, para 
pembohong bertangan kidal melihat ke arah kanan. Pengamatan dengan 



KENAPA PRIA HOBI BOHONG 

 23

metode ini tidak menjamin secara pasti, namun mengirimkan sebuah isyarat 
yang kuat akan adanya kebohongan. 

Efek Pinokio 

Kamera-kamera dengan efek pencitraan khusus yang memperlihatkan aliran 
darah di dalam tubuh mengungkapkan bahwa tatkala seseorang sedang 
bohong, hidungnya tambah besar. Tekanan darah yang meninggi 
menggembungkan hidungnya dan menyebabkan ujung-ujung syaraf di hidung 
terasa gatal, menghasilkan tindakan menggaruk yang berisik pada hidung 
dengan jari untuk menghilangkan “rasa gatal” tadi. Fenomena yang sama 
terjadi tatkala seseorang sedang tidak karuan perasaannya atau marah. Para 
ilmuwan di Smell and Taste Treatment and Research Foundation di Chicago 
menemukan bahwa tatkala Anda bohong, bahan-bahan kimia yang disebut 
catecholamine dilepaskan, menyebabkan jaringan-jaringan halus di dalam 
hidung menggelembung. Anda dapat melihat penggelembungan ini dengan 
mata telanjang namun menarik untuk diperhatikan bahwa penis seorang pria 
juga membesar sewaktu dia sedang berbohong. Maka bila Anda tidak yakin 
apakah seorang pria sedang bohong atau tidak, tarik saja celananya ke bawah. 

Berikut ini adalah daftar singkat dari pertanda lainnya yang mudah 
terbaca yang menunjukkan manakala seorang pria mungkin sedang 
membelokkan kebenaran: 

1. Otot-otot wajah menegang. Otak berusaha untuk mencegah wajah untuk 
memperlihatkan umpan balik apa pun. 

2. Tidak ada kontak mata. Kedua matanya akan memandang jauh. Bila 
ruangan itu ada pintunya, ke sanalah pandangannya dilepaskan. 

3. Melipat kedua tangan dan/atau kaki. Ini adalah naluri bertahan. 

4. Senyum tipis yang dipaksakan. Ini adalah senyum yang dilakukan baik oleh 
pria maupun wanita untuk berpura-pura bersikap tulus. 

5. Pupil di kedua mata menyempit. 

6. Bicara dengan cepat. Seorang pembohong ingin segera mengakhiri 
pembicaraan. 

7. Kepala akan menggeleng “tidak” ketika memberikan jawaban “ya” atau 
sebaliknya. 

8. Menyembunyikan kedua telapak tangannya. Pria merasa lebih mudah 
berbohong dengan kedua telapak tangan berada di dalam sakunya. 

9. Bergumam atau memplesetkan kata-kata. Seorang pembohong berpikir dia 
tidak bohong dengan melakukan ini. 

10. Berlebihan dalam sikap akrab/tertawa. Dia ingin Anda menyukai dirinya 
sehingga Anda akan percaya kepadanya. 
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Trik Agar Tidak Mudah Dibohongi 

1. Duduklah di kursi yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk intimidasi yang halus. 

2. Jangan silangkan kedua kaki Anda, bukalah kedua tangan Anda dan 
bersandarlah ke belakang. Buatlah diri Anda “terbuka” atas kebenaran. 

3. Jangan sekali-kali beritahu kepadanya apa yang Anda KETAHUI – jangan 
tunjukkan bahwa Anda tahu bahwa apa yang sedang mereka katakan 
adalah bohong. 

4. Invasilah ruang pribadi mereka. Manakala Anda mendekat, mereka akan 
merasa tidak nyaman. 

5. Tirulah postur dan gerakan tubuh mereka. Ini membangun adanya sebuah 
ikatan dan mereka akan merasa lebih berat untuk berdusta kepada Anda. 

6. Berbicaralah dengan gaya mereka dengan menyimak bagaimana mereka 
berpikir. Jika orang itu mengeluarkan kata-kata seperti “Aku 
MENDENGARmu!” atau “KEDENGARANnya bagus,” Anda akan tahu bahwa 
dia berpikir dengan cara pendengaran atau dengan telinga (auditor). Bila dia 
berkata, “Seharusnya aku MELIHAT waktu dia datang” atau “Aku MELIHAT 
apa yang kaumaksudkan,” Anda akan tahu bahwa dia berorientasi visual. 
Bila dia mengucapkan kata-kata seperti “Aku seperti TERKENA berton-ton 
batu bata” atau “Aku cuma MEMBEKU di tempatku,” Anda akan tahu bahwa 
dia berpikir dengan perasaan. Berbicaralah dengan cara yang sama. Sebuah 
tes yang bagus adalah dengan meminta seseorang untuk melafalkan 
alfabet. Sebagian orang akan menatap seperti sedang membaca alfabet itu 
di papan tulis di sekolah dasar (visual), sebagian orang akan melagukan 
alfabet itu (auditorial), dan sebagian orang akan mengetuk-ngetuk huruf-
huruf tersebut (perasaan). Bila Anda menyesuaikan dengan metode berpikir 
mereka, maka Anda akan segera menjalin sebuah ikatan dengan mereka. 

7. Beri mereka “jalan keluar.” Anda perlu membuat mereka merasa mudah 
untuk mengatakan kebenaran. Berpura-puralah Anda tidak mendengar 
mereka dengan tepat atau katakan bahwa Anda tidak paham apa yang 
mereka katakan tadi. Selalu berilah jalan keluar sehingga mereka dapat 
menyangkal kata-kata mereka dan mengatakan yang benar. 

8. Bersikaplah yang tenang. Jangan sekali-kali memperlihatkan keterkejutan 
atau kekagetan. Perlakukan apa saja yang mereka katakan dengan 
kepentingan yang sama. Begitu Anda bereaksi negatif Anda akan kehilangan 
peluang apa pun untuk mendapat informasi yang benar darinya. 

9. Jangan menuduh. Pertanyaan-pertanyaan agresif seperti “Mengapa kau 
tidak menelponku?” atau “Apakah kau menjumpai orang lain?” dapat 
membuat si pembohong memperkuat posisinya. Gunakan pertanyaan-
pertanyaan yang lunak seperti “Kapan kemarin kaubilang akan datang lagi?” 
dan “Jam berapa kemarin kaubilang akan datang ke restoran?” 
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10. Beri mereka satu kesempatan terakhir. Abaikanlah kebohongan itu dan 
katakan, “Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari ini terjadi lagi?” 
Bila mereka berpikir bahwa Anda telah melepaskan mereka dari situasi yang 
sulit maka mereka akan cenderung bersikap lebih jujur dan sejelek-jeleknya, 
mereka akan menawarkan solusi mereka sendiri agar tidak menggunakan 
kebohongan ini lagi. 

Akhirnya, kami meminta para pembaca wanita kami untuk mengirimi kami 
kalimat-kalimat yang mereka dengar dari para pria yang membungkus maksud 
mereka yang sesungguhnya: 

Kamus Pola Pembicaraan Pria 

Apa yang dikatakannya (bohong) Apa yang dimaksudnya (sesungguhnya) 

1. “Aku tak dapat menemukannya.” 

 
2. “Ini adalah masalah laki-laki.” 

 
 
 
3. “Apakah aku bisa membantu 

menyiapkan makan malam?” 

4. “Akhir-akhir ini aku makin banyak 
berolah raga.” 

5. “Kita akan terlambat.” 

 
6. “Istirahatlah sebentar, sayang, kau 

bekerja terlalu keras. 

7. “Itu menarik, sayang.” 

8. “Kita tidak memerlukan hal-hal yang 
bersifat materi untuk membuktikan 
cinta kita.” 

9. “Ini benar-benar film yang bagus.” 

 

10. “Kamu tahu kan betapa buruknya 
ingatanku.” 

 
 
 
11. “Aku sedang memikirkanmu dan 

membelikanmu bunga-bunga mawar 
ini.” 

“Aku tak dapat melihatnya, tidak bisa 
kupegang, maka itu pasti tidak ada.” 

“Tak ada pola berpikir rasional yang 
berhubungan dengannya. Itu juga 
menerangkan perilakuku yang tak dapat 
dibenarkan. 

“Kenapa makanannya belum siap juga di 
atas meja?” 

“Baterai di remote control mati.” 

 
“Aku punya alasan yang sah untuk 
menyetir mobil seperti maniak.” 

“Aku tidak bisa mendengar televisi karena 
suara vacuum cleaner.” 

“Apakah kamu masih bicara?” 

“Aku lupa lagi hari ulang tahun 
perkawinan/pacaran/jadian kita.” 

 
“Di film ini ada pistol, pisau, mobil balap 
dan wanita-wanita telanjang.” 

“Aku ingat kata-kata dalam theme song 
film James Bond, alamat gadis pertama 
yang kucium dan nomor registrasi setiap 
mobil yang pernah kumiliki, namun aku 
lupa hari ulang tahunmu.” 

“Gadis yang menjual bunga-bunga di 
pojokan sana itu benar-benar yahud 
bodinya; aku ingin melihatnya dari jarak 
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12. “Panggil ambulans! Kayaknya aku 
sedang sekarat.” 

13. “Aku mendengarmu.” 

 
 

14. “Kau benar-benar tampak hebat 
dalam setelan pakaian itu.” 

15. “Aku rindu kamu.” 

 
 
16. “Aku tidak tersesat, aku tahu persis 

sekarang ini kita berada di mana.” 

17. “Baju yang indah.” 

18. “Aku mencintaimu.” 

19. “Bolehkah aku berdansa 
denganmu?/Bisakah suatu waktu 
nanti aku menelpon?/Apakah kamu 
mau pergi nonton/makan malam?” 

20. “Maukah kau menikah denganku?” 

 
 
 

21. “Kau kelihatan tegang – biar kupijitin 
ya.” 

22. “Ayo kita bicara.” 

 
 
 
 
23. “Aku sungguh sudah bantu-bantu di 

rumah ini.” 

24. “Dia adalah salah seorang lesbian 
feminis militan.” 

dekat.” 

“Jariku teriris pisau.” 

 
“Aku hampir tak tahu sama sekali apa yang 
baru kaukatakan tadi, tapi kau bisa 
berhenti bicara sekarang.” 

“Tolong jangan mencoba setelan lainnya 
lagi, aku kelaparan nih.” 

“Aku tak bisa menemukan di mana kaus 
kakiku, anak-anak lapar, dan kita 
kehabisan kertas toilet.” 

“Tak seorang pun yang akan pernah 
melihat kita hidup-hidup lagi.” 

“Payudara yang indah.” 

“Ayo sekarang kita ngeseks.” 

“Akhirnya nanti aku pengin ngeseks sama 
kamu.” 

 
 
“Aku ingin agar secara hukum tidak sah 
lagi bagimu untuk ngeseks dengan pria lain 
dan aku membutuhkan peran pengganti 
ibuku.” 

“Aku ingin ngeseks denganmu dalam waktu 
sepuluh menit lagi.” 

“Aku sedang berusaha membuatmu 
terkesan dengan memperlihatkan betapa 
aku seorang pria yang tulus dan penuh 
perhatian sehingga mungkin nanti kau mau 
kuajak ngeseks.” 

“Aku pernah sesekali melemparkan handuk 
kotor di dekat keranjang cucian.” 

“Dia tidak mau kuajak ngeseks.” 

 

Pria tak akan pernah memahami wanita dan wanita tak akan pernah 
memahami pria. 
Dan itulah satu-satunya hal yang tak akan pernah dapat dipahami 
oleh pria dan wanita. 
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II 

TUJUH MISTERI PRIA 

Mengikuti kesuksesan buku sebelumnya – Why Men Don’t Listen and Women 
Can’t Read Maps – kami kebanjiran surat dan e-mail dari para wanita yang 
meminta informasi lebih banyak lagi tentang perbedaan di antara kedua jenis 
kelamin ini. Berikut ini adalah pertanyaan yang paling sering mereka ajukan: 

1. Mengapa pria tidak tahu banyak tentang kehidupan teman-teman 
mereka? 

2. Mengapa pria menghindari ikatan? 
3. Mengapa pria merasa perlu untuk benar dalam segala hal? 
4. Mengapa para pria dewasa begitu tertarik dengan “mainan anak-anak”? 
5. Mengapa pria tampaknya hanya dapat melakukan satu hal dalam satu 

waktu? 
6. Mengapa pria begitu keranjingan olah raga? 
7. Apa yang sesungguhnya diobrolkan oleh para pria di kamar kecil? 

Masalahnya bagi para wanita adalah bahwa mereka berusaha untuk 
menganalisis perilaku seorang pria dari sudut pandang mereka sebagai wanita. 
Hasilnya, perilaku pria secara sederhananya jadi membingungkan. Namun 
sesungguhnya adalah, bahwasanya pria bukannya tidak logis; mereka hanya 
beroperasi secara berbeda dari wanita. 

1. Mengapa Pria Tidak Tahu Banyak Tentang Kehidupan Teman-
Teman Mereka? 

Don sudah setahun ini tidak berjumpa dengan Jimi sehingga mereka pun 
sepakat untuk menghabiskan satu hari bersama di padang golf. Tatkala Don 
pulang ke rumah pada sore harinya, istrinya Eni ingin sekali mendengar apa 
yang dialaminya tadi: 

Eni: “Bagaimana harimu tadi?” 
Don: “Baik.” 
Eni: “Bagaimana dengan Jimi?” 
Don: “Baik.” 
Eni: “Bagaimana perasaan istrinya setelah keluar dari rumah sakit pekan 

kemarin?” 
Don: “Nggak tahu – tadi dia nggak cerita.” 
Eni: “Dia nggak cerita? Maksudnya kamu yang nggak nanya?” 
Don: “Hm, nggak, tapi kalo ada masalah, aku yakin dia akan cerita kepadaku.” 
Eni: “Kalo gitu … gimana kabar anak perempuan mereka dengan suami 

barunya?” 
Don: “Ah … tadi dia nggak cerita …” 
Eni: “Apakah ibu Jimi masih menjalani kemoterapi?” 
Don: “Umm … aku nggak begitu tahu …” 

Download eBook/Audiobook Indonesia Gratis:http://myebookyourebook.blogspot.com/
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Dan seterusnya. Don tahu berapa banyak pukulan yang mereka masing-
masing lakukan dalam permainan itu, dia ingat kesulitan di bunker, hole-in-one 
yang hampir dikenainya dan lelucon tentang biarawati dan ayam karet, namun 
dia secara praktis tidak tahu apa pun tentang istri, anak-anak, dan keluarga 
Jimi. Dia tahu problem Jimi yang sedang bertikai dengan dewan lokal tentang 
rencana bangunannya, bentuk dan model mobil yang sedang dipikirkan Jimi 
untuk didapatkannya, dan perjalanan keluar negeri terakhir Jimi untuk menutup 
sebuah kesepakatan bisnis. Namun dia sama sekali tidak tahu tentang anak 
perempuan bungsu Jimi yang kini tinggal di Bangkok, atau bahwa saudara laki-
laki Jimi telah didiagnosa menderita Parkinson atau bahwa istri Jimi mendapat 
nominasi sebagai “Warga Kota Teladan” di tengah komunitas lokal mereka. 
Akan tetapi, dia justru mendapatkan koleksi lelucon-lelucon baru. 

Seorang pria akan tahu setiap lelucon-lelucon segar yang 
diceritakan oleh temannya tapi tidak menyadari bahwa temannya itu 
sedang berpisah ranjang dengan istrinya. 

Bila seorang pria pergi mencari minum bersama teman-temannya selama 
satu jam atau lebih setelah kerja, para wanita umumnya tercengang bahwa dia 
pulang ke rumah hanya tahu sedikit saja atau tidak sama sekali tentang 
kehidupan pribadi siapa pun. Itu karena pria menggunakan semua aktivitas ini 
sebagai bentuk dari melepaskan pikiran. Mereka dapat menghabiskan waktu 
berjam-jam bersama untuk memancing, main golf, main kartu atau nonton 
bola, tanpa banyak berkata-kata. Tatkala mereka berbicara, itu pun tentang 
fakta-fakta – hasil-hasil, solusi, atau jawaban atas pertanyaan – atau untuk 
bertukar informasi tentang hal-hal dan proses-proses. Namun mereka hampir 
tidak mendiskusikan tentang orang dan emosi mereka. Pria memiliki otak “garis 
dasar” yang umumnya tidak menyadari perasaan atau emosi. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh University of Leeds membagi beberapa 
alasan mengapa pria pergi ke bar untuk minum-minum setelah kerja— 

Mengapa pria pergi mencari “minum”: 

9,5% pergi mencari alkohol 
5,5% pergi mencari perempuan 
85% pergi untuk melepaskan stres 

Pria melepaskan stres dengan mengendorkan otak dan memikirkan 
sesuatu yang lain. Itulah sebabnya mengapa, tatkala pria pergi mencari minum, 
disebut “minum yang hening” – tidak ada perlunya untuk berbincang-bincang 
bila Anda tidak menginginkannya. 

Jika seorang pria sedang bersama teman-temannya dan tidak 
berbicara, itu bukan berarti mereka sedang bertengkar; dia sedang 
melepaskan pikiran. 
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Pria tidak mengharapkan pria lainnya bicara banyak dan mereka tidak 
pernah berkeras untuk melakukan percakapan. Tatkala salah seorang dari 
mereka sedang melepaskan pikiran dengan sebuah gelas minuman di 
tangannya, para pria lainnya pun secara intuitif paham, dan membiarkannya. 
Mereka tak pernah memaksanya untuk ikut bicara. Tak seorang pun yang 
berkata, “Ceritakan padaku tentang harimu … Kamu tadi ketemu siapa saja dan 
seperti apa mereka?” Tatkala mereka bicara pun, pria mendiskusikan masalah 
pekerjaan, olah raga, mobil dan hal-hal yang berkaitan dengan ruang. Mereka 
bicara secara bergiliran karena otak mereka terorganisasi untuk melakukan 
salah satu hal, yaitu bicara atau menyimak. Tidak sebagaimana halnya wanita, 
pria tak dapat melakukan kedua hal tersebut sekaligus. 

Solusi 

Pria merasa kesulitan untuk memahami mengapa seorang wanita ingin tahu 
segala rincian tentang kehidupan teman-teman dan kenalan karena bila 
temannya ingin agar dia tahu apa pun, maka dia akan mengatakannya. Itu 
bukannya berarti bahwa pria tidak tertarik dengan teman-temannya, dia hanya 
ingin tahu fakta-fakta garis besarnya dan hasil akhirnya. Satu-satunya 
kesempatan di mana seorang pria berbicara dengan orang lain tentang rincian-
rincian pribadi adalah bila dia tak mampu untuk memecahkan suatu masalah 
dan kemudian, sebagai jalan terakhir, dia akan meminta nasihat kepada 
temannya. 

Maka, bila Anda ingin memperoleh informasi tentang kesehatan, karir, 
hubungan atau hal-ihwal dari anggota keluarga Anda atau dari kalangan sosial 
Anda, jangan pernah mengandalkan pria untuk mengetahui jawabannya; 
tanyakanlah kepada para wanita. Pria bertemu dengan orang lain untuk 
mendiskusikan tentang hasil-hasil dan solusi-solusi dan melepaskan stres. 
Mereka jarang bertanya tentang perkara-perkara pribadi. 

2. Mengapa Pria Menghindari Ikatan? 

Studi Kasus: Andi Dan Rena 

Ellen berpikir bahwa Andi dan Rena akan menjadi pasangan yang hebat maka 
dia pun mengatur keduanya untuk melakukan kencan buta. 

Mereka mengalami malam yang indah, saling bertukar nomor telpon dan 
membuat rencana untuk bertemu lagi. Pada hari berikutnya, Rena menelpon 
Ellen dan berterimakasih karena telah memperkenalkan mereka berdua dan 
mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh menyukai Andi dan ingin 
mengenalnya lebih baik lagi. Malamnya, Andi juga menelpon Ellen dan 
mengatakan hal yang sama tentang Rena. 

Waktu Andi menutup telpon, Ellen segera menelpon Rena dan mengulangi 
apa yang dikatakan Andi tadi. Ini adalah sebuah isyarat yang diperlukan oleh 
Rena untuk mulai melakukan proses untuk mengenal Andi dan untuk memulai 
sebuah hubungan maka, pada pekan berikutnya, dia mengundangnya untuk 
pergi ke pantai bersamanya dan kemudian makan malam. Andi menerimanya 
dengan gembira. Mereka keluar bersama selama tiga pekan berikutnya dan 
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akan nonton film berdua sekali atau dua kali dalam pekan itu. Bagi Rena, waktu 
yang telah berlalu mengisyaratkan bahwa mereka kini berada dalam sebuah 
hubungan. Dia tidak berkencan dengan orang lain kecuali Andi, walaupun 
mereka tidak pernah mendiskusikan untuk memiliki sebuah hubungan yang 
khusus. 

Cerita Andi 

Satu bulan telah berlalu namun Andi sama sekali tak punya pikiran bahwa 
dirinya dianggap sedang menjalin sebuah hubungan karena hal itu tak pernah 
didiskusikan. Demikianlah adanya dengan otak pria. Ia tak memahami konsep 
sebuah hubungan seperti yang dipahami oleh wanita. 

Andi memutuskan untuk mengajak Fifi ke pesta ulang tahun sahabatnya. 
Fifi selalu menjadi jiwa dan kehidupan dalam setiap acara kumpul-kumpul – 
seorang yang betul-betul menyenangkan bagi semua orang – dan Andi sudah 
berbulan-bulan tidak berjumpa dengannya. Di pesta itu mereka berdua sedang 
menikmati saat-saat yang mengasyikkan tatkala Andi berpapasan dengan Ellen. 
Dia segera memperkenalkan Ellen kepada Fifi. Ellen tampak bersikap agak 
dingin kepada mereka berdua, dan Andi merasa bahwa Ellen tidak menyukai 
Fifi. Hal ini membuatnya pusing karena Fifi adalah orang yang menyenangkan 
dan setiap orang menyukainya. Namun dia tidak punya pikiran lain. 

Cerita Ellen 

Ellen jadi syok karena Andi tidak mengajak Rena ke pesta itu. Akan tetapi, dia 
malah mengajak pelacur bermulut besar bernama Fifi. Ellen tahu bahwa, 
daripada Rena mengetahui hal itu dari gossip, dia harus jadi orang pertama 
yang memberitahunya, dan dia tidak berpikir panjang lagi untuk melakukan hal 
itu. Dapat diduga, jadinya tidak baik. Tatkala Rena mendengar tentang pesta 
itu, tangisnya pun pecah karena selama ini dia berpikir bahwa antara dirinya 
dan Andi sudah berjalan dengan baik. Rena menelpon Andi dan memintanya 
untuk datang menemuinya malam itu. Andi merasa ada sesuatu yang tidak 
beres, tetapi tidak tahu gerangan apakah itu. 

Keributan 

Andi datang untuk berjumpa lagi dengan Rena, sambil berharap bahwa wanita 
itu telah memasak makanan kesukaannya. Akan tetapi, tatkala Rena membuka 
pintu dia dapat melihat bahwa Rena baru saja menangis dan marah kepadanya. 
“Bagaimana kau bisa melakukan ini kepadaku?” katanya sambil menangis, “… 
dan di depan teman-teman kita lagi! Sudah berapa lama kau berhubungan 
dengannya? Apakah kau mencintainya? Apakah kau tidur dengannya? Jawab!” 
Andi tak percaya apa yang didengarnya. Dia tak mampu berkata-kata. 

Dia menghabiskan tiga jam berikutnya untuk berusaha memilah masalah 
ini bersama Rena, apa pun problem itu. Dia menerangkan bahwa dirinya tak 
pernah menyadari bahwa mereka berdua adalah pasangan yang istimewa – 
selama ini dia berpikir bahwa Rena mungkin juga sedang berjumpa dengan 
bermacam-macam pria, bukan hanya dirinya. Ini adalah pertama kalinya 
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mereka mendiskusikan perasaan-perasaan dan emosi mereka, dan keduanya 
menyadari bahwa mereka sedang mengarah ke arah yang sama sekali berbeda.  

Rena menginginkan sebuah komitmen dari Andi. Namun pria itu belum 
siap memberikannya sekarang. Dia ingin bebas. Mereka berdua memutuskan 
untuk tetap berteman namun tidak lagi menjadi kekasih … Demikianlah 
keputusan Rena. Andi berpikir mungkin Rena sedang mengalami sindrom masa 
pra haid dan akan melupakan hal itu pada akhir pekan nanti … 

Para wanita seringkali dibuat bingung oleh bagaimana seorang pria dapat 
berkomitmen terhadap semangat keagamaan hingga tim olah raga, namun 
tampaknya hampir-hampir tak bisa memberikan investasi apa pun seperti 
dengan mencurahkan jumlah energi emosional yang sama dalam sebuah 
hubungan. Seorang pria seringkali akan menarik kembali emosi dan 
perasaannya bersama seorang wanita yang dicintainya, namun dapat menjadi 
tampak begitu emosional dan bergairah tatkala tim favoritnya sedang berlaga – 
apalagi kalau timnya itu sampai kalah. Bagaimana dia bisa begitu setia dan 
loyalnya memberikan dedikasi kepada sekelompok olahragawan bertubuh 
kekar, tidak selalu cerdas, hanya bersifat sementara saja lagipula juga tak 
pernah berjumpa langsung dengannya dan juga tak pernah memberikan 
perhatian secuil pun kepadanya, namun di sisi lain, justru tak sedikitpun 
menampakkan kesetiaan yang sama kepada wanita yang menjadi 
pasangannya? 

Hampir dalam segala eksistensi manusia, pria bersifat poligami demi 
alasan untuk bertahan hidup (survival). Pria selalu berada dalam jumlah yang 
sedikit karena banyak yang terbunuh tatkala berburu atau berperang, maka 
memang amat masuk akal bagi mereka yang berhasil bertahan hidup untuk 
mengadopsi para janda ke dalam harem-harem mereka. Ini juga akan 
memberikan kesempatan yang besar kepada para pria itu untuk menurunkan 
gen-gen mereka. Dari sudut pandang bertahan hidup bagi suatu spesies, 
adalah masuk akal bagi satu pria untuk memiliki sepuluh atau dua puluh 
wanita, namun adalah tidak masuk akal bagi satu wanita untuk memiliki 
sepuluh atau dua puluh pria sementara dia setiap kalinya hanya dapat 
mengandung satu janin saja.  

Hanya 3% dari spesies binatang, seperti rubah dan angsa, yang memiliki 
sifat monogamis. Masing-masing jenis kelamin ini memiliki ukuran dan warna 
yang sama dan biasanya kita tak dapat membedakannya. Otak dari sebagian 
besar spesies jantan lainnya, termasuk manusia, tidak diprogram untuk bersifat 
monogamis. Inilah alasannya mengapa para pria akan menunda-nunda untuk 
membuat sebuah komitmen dengan seorang wanita selama mungkin dan 
mengapa begitu banyak pria mengalami kesulitan untuk bersikap monogamis 
dalam sebuah hubungan. Bagaimanapun, kita berbeda dengan spesies lainnya 
dalam hal bahwa otak kita yang telah mengalami kemajuan telah 
mengembangkan lobus depan yang besar yang memungkinkan kita membuat 
keputusan dengan kesadaran tentang apa yang akan atau tidak akan kita 
lakukan, maka tak pernah ada untungnya memprotes para pria bahwa mereka 
tak dapat menahan dirinya. Mereka selalu punya pilihan. Bagi seorang wanita, 
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menjalin ikatan, setidak-tidaknya hingga anaknya cukup mandiri, telah 
terpogram ke dalam kesadarannya. 

Bila engkau menginginkan seorang pria yang mau punya ikatan 
(komitmen) – carilah di rumah sakit jiwa. — MAE WEST  

Para wanita memahami bahwa jika ada wanita lain yang “keluar” dengan 
seorang pria untuk sementara waktu dan mereka berdua tidak berkencan 
dengan orang lain, maka ada hubungan yang terjalin. Namun bagi sebagian 
besar pria, seperti Andi, ini adalah sebuah konsep yang asing. Tatkala Rena 
menangis, “Apa yang sedang dipikirkan Andi pada saat itu?” jawabannya: dia 
tidak sedang memikirkan apa pun. 

Apa Yang Dipikirkan Oleh Hampir Semua Pria 

Sudah menjadi sebuah tema lelucon yang umum di kalangan pria bahwa bila 
seorang pria menjalin hubungan permanen dengan seorang wanita atau 
menikah adalah sebuah tanda yang jelas bahwa kehidupan pria yang malang 
itu, sebagaimana diketahuinya, sudah hampir selesai. “Begitu kau menjalin 
sebuah ikatan, dia akan mengendalikanmu,” tawa mereka. “Ucapkanlah 
selamat tinggal kepada setengah rumahmu dan 90% kehidupan seksmu!” 
mereka akan cekikikan. Dan kemudian akan ada peringatan ini, biasanya dari 
pria yang masih bujangan, “Sekarang kau perlu minta izin untuk bersin 
sehingga dia akan memberimu belenggu.” Salah satu lelucon praktis yang biasa 
dilakukan terhadap seorang calon mempelai pria adalah untuk menuliskan kata 
TOLONG pada teman-temannya di alas sepatu pernikahannya. Hampir semua 
pria akan menghindar untuk terikat dalam sebuah hubungan sementara mereka 
merasa seorang wanita akan mengambil alih kebebasan dan mereka akan 
menjadi lemah dan tak berdaya. Tanggapan seorang pria atas olok-olokan ini 
seringkali adalah tidak mendiskusikan komitmen dengan seorang wanita atau 
bahkan melakukan sesuatu yang sama sekali berlawanan dari apa yang 
diinginkan oleh pihak wanita. 

Sementara banyak pria mengklaim bahwa komitmen berarti mereka akan 
kehilangan semua kebebasan mereka, sulit untuk memahami kebebasan apa 
persisnya yang sedang mereka bicarakan. Tatkala Anda meminta agar 
dijelaskan dengan detil apa yang dimaksud, mereka berbicara tentang 
kebebasan untuk datang dan pergi sesuka mereka, bukannya bicara jika 
mereka tidak merasa menyukainya, jangan pernah harus menjelaskan tindakan-
tindakan mereka atau menjustifikasi perilaku mereka, dan untuk memiliki 
wanita sebanyak yang mereka inginkan. Walaupun demikian, pada saat yang 
sama, mereka pun menginginkan cinta, makanan dan banyak seks. Pendeknya, 
mereka menginginkan itu semua – dan seberapa banyak pria pada hari ini yang 
mungkin dapat mengklaim bahwa mereka pernah mendapatkan semua itu, 
bahkan tanpa mempertimbangkan untuk kehilangan semua itu? Cara hidup ini 
mungkin pernah ada di harem-harem zaman dahulu di Arabia dan masih 
dipraktikkan pada sebagian kultur primitif, namun hampir semua pria pada 
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zaman sekarang punya peluang yang kecil untuk bahkan mengambil sampel 
kondisi kehidupan yang demikian itu. 

Satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan yang sama sekali bebas 
adalah dengan hidup sendirian di sebuah pulau padang pasir di mana tak ada 
aturan di sana. Menjalin ikatan adalah seperti mendapatkan surat izin 
mengemudi. Bila Anda ingin mengendarai sepeda motor Anda harus 
mempelajari aturan-aturan jalan raya dan mematuhinya – bila tidak maka Anda 
akan selalu menjadi pejalan kaki. Sebuah hubungan adalah sekadar sebuah 
negosiasi dengan aturan – jika Anda ingin cinta, pertemanan, seks dan 
seseorang yang akan merawat Anda, maka Anda harus menawarkan sesuatu 
sebagai balasannya. Anda tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya juga. 
Yang diharapkan oleh para wanita sebagai balasannya adalah cinta, kesetiaan 
dan loyalitas. Hal terakhir yang ada di dalam benak mereka adalah 
menghilangkan kebebasan seorang pria. 

Solusi 

Konsep untuk berada dalam sebuah hubungan permanen yang potensial tidak 
pernah terpikirkan oleh Andi. Tatkala seorang wanita menduga bahwa seorang 
pria memiliki fobi atas ikatan, maka si wanita perlu menjelaskan kepadanya 
bahwa sesungguhnya dia sedang menjalin sebuah hubungan. Misalnya, si 
wanita dapat berkelakar tentang betapa, kini si pria sedang berada dalam 
sebuah hubungan, si wanita bahagia dapat membuatkan secangkir kopi 
untuknya, atau si wanita dapat berbicara tentang betapa senangnya bercinta 
semalam dan keesokan harinya bangun bersama karena mereka sedang 
menjalin sebuah hubungan. Si wanita harus belajar untuk bicara langsung, 
daripada bersikap malu-malu dan hanya berharap si pria akan menangkap 
isyarat tersebut. Karena kemudian adalah lazim, seperti Andi, bahwa dia tetap 
tidak akan mengerti. Masalahnya bukan hanya para pria bukanlah pembaca 
pikiran, akan tetapi hampir semua pria tidak sensitif terhadap keadaan pikiran 
wanita. Ingat, pria berkembang sebagai pemburu binatang dan memerangi 
musuh, bukan berusaha untuk memahami binatang atau musuh itu atau 
bersikap sensitif terhadap kebutuhan emosional mereka. 

Maka jangan pernah berasumsi bahwa Anda berada dalam sebuah 
hubungan tanpa mendiskusikannya dengan orang lain. Pria tak dapat membaca 
pikiran sehingga seorang wanita semestinya menanyakan kepadanya 
bagaimana perasaannya terhadapnya dan kemanakah hubungan ini akan 
mengarah. Pria bersikap langsung dan akan membiarkan seorang wanita tahu 
jika mereka ingin hubungan ini bersifat khusus atau tidak. Pria melihat bahwa 
dengan bersikap langsung adalah sebuah tanda sikap hormat, maka bila 
seorang wanita menginginkan sebuah ikatan, maka dia seharusnya 
memintanya, daripada hanya mengharapkannya. 

Akan tetapi, ada batasan-batasan atas berapa kali seseorang dapat 
mengangkat pokok pembahasan itu. Akan jadi sebuah refleksi yang 
menyedihkan pada pasangan mana pun tatkala seorang wanita terdorong untuk 
mengatakan, “Dapatkan engkau menidurkan kedua anak kita, sekarang kita 
berdua kan sedang menjalin sebuah hubungan?” 
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3. Mengapa Pria Merasa Perlu Untuk Benar Dalam Segala Hal? 

Guna memahami karakteristik para pria modern ini, kita perlu melihat 
bagaimana dulu mereka dibesarkan sewaktu masih kanak-kanak. Anak laki-laki 
diminta untuk bersikap tangguh, tak pernah menangis dan harus bagus dalam 
segala hal yang mereka kerjakan. Yang menjadi teladan mereka termasuk 
Superman, Batman, Spiderman, Zorro, Tarzan, James Bond, Rocky dan 
Phantom, yang semuanya itu adalah para pria penyendiri yang tak pernah 
menangis atas masalah yang mereka hadapi, akan tetapi justru mencari solusi. 
Dan, secara alamiah, mereka hampir tak pernah gagal menjalankan tugas itu. 
Kadang-kadang mereka punya pendamping yang biasanya berupa pria yang 
lebih kecil dan sangat jarang wanita. Jika pendamping wanita itu pun muncul, 
dia lebih sering mendatangkan masalah daripada sebaliknya. Batgirl, 
contohnya, selalu diselamatkan oleh Batman, Superman senantiasa 
menyelamatkan Lois Lane dari suatu kematian, Tarzan menghabiskan 
kebanyakan waktunya untuk berayun-ayun di rimba belantara agar supaya Jane 
terhindar dari bahaya, dan Phantom barangkali akan lebih cepat bergerak di 
jalanan bila Diana tidak menimbulkan masalah.  

Para superhero itu kadang-kadang tampaknya lebih suka memiliki kuda 
atau anjing sebagai mitranya karena hewan memiliki sifat setia, dapat 
diandalkan, tak pernah membantah atau membuktikan bahwa sang hero salah. 
Sebagaimana halnya hampir semua stereotip pria tradisional di buku-buku dan 
film-film, para hero idola anak laki-laki selalu hampir tak pernah salah dan tak 
pernah memperlihatkan kelemahan atau emosi. Tak pernah ada Nyonya 
Batman atau Zorro perempuan. Lone Ranger adalah seorang pria yang tak 
pernah menyukai kerumunan. Kartun-kartun masih menggambarkan ketegaran 
pria sebagai makhluk besar berotot yang membuatnya kelihatan seperti 
kondom berisi kacang, memiliki suara yang dalam dan berat (testoteron tinggi). 
Dan hero wanita biasanya tetap berupa wanita dengan tipe boneka Barbie yang 
memiliki ukuran buah dada yang mustahil secara anatomis. 

 

“Aku menikah dengan Tuan Benar, saat itu aku tidak tahu kalau 
nama depannya adalah Selalu.” 

 

Pada saat seorang anak laki-laki beranjak dewasa, dia terkondisikan 
bahwa merasa tidak mampu melakukan sesuatu, atau memecahkan suatu 
masalah, berarti dia gagal sebagai seorang pria. Inilah sebabnya mengapa, 
tatkala seorang wanita mempertanyakan apa yang dikatakan atau dilakukan 
oleh seorang pria, dia bertindak defensif. Tatkala seorang wanita berkata, “Ayo 
berhenti dulu dan kita tanya arahnya,” si pria mendengarnya, “Kau memang 
payah. Ayo kita cari laki-laki lain yang lebih tahu daripada kamu.” Tatkala si 
wanita berkata, “Aku ingin memanggil montir untuk membetulkan mobil,” si 
pria mendengarnya, “Kau tak berguna. Aku akan mencari pria lain yang dapat 
menyelesaikan masalah ini.” Barangkali si pria tak akan merasa ragu untuk 
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memberikan buku masakan kepada seorang wanita sebagai hadiah ulang tahun 
tetapi, bila seorang wanita hendak memberi hadiah buku pengembangan 
pribadi, si pria pasti terkejut dan jengkel. Dia akan berasumsi bahwa si wanita 
sedang berusaha mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak cukup baik 
sebagaimana adanya selama ini. Bahkan pergi ke seminar yang membahas 
tentang hubungan atau ke ruang kerja konsultan sama dengan sebuah 
pengakuan yang memalukan bahwa dirinya salah, dan hampir semua pria akan 
bersikap defensif atau agresif atas saran yang sama bahwa hal itu diperlukan. 
Sulit bagi pria untuk bilang “Aku minta maaf,” karena melakukan itu sama 
dengan mengakui bahwa dirinya salah. 

Studi Kasus: Tania Dan Beni 

Tania ingin berhenti bekerja dan menjadi seorang ibu tetapi Beni merasa bahwa 
mereka belum siap secara finansial. Hal ini segera menjadi bahan pertengkaran 
utama mereka berdua, dan mereka selalu cekcok tentang hal ini. Dengan cepat, 
masalah ini membuat hubungan mereka berada di tepi jurang. Pada suatu hari, 
Tania memberitahukan kepada Beni bahwa dia telah berkonsultasi dengan 
seorang konsultan keuangan untuk memecahkan situasi ekonomi mereka. Beni 
tak percaya atas apa yang didengarnya: Tania menginginkan orang lain untuk 
memecahkan masalah mereka! Jelas sekali, pikir Beni, bahwa dia tidak berpikir 
bahwa dirinya mampu untuk melakukan perhitungan itu sendiri. Pertengkaran 
mereka pun memuncak – dan, tiga bulan kemudian, mereka pun berpisah. 

Tania merasa bahwa dia sedang menolong Beni dan meringankan tekanan 
atas dirinya dengan memanggil seorang konsultan keuangan. Dia berharap Beni 
bahagia bahwa dia mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan seseorang 
yang dapat melakukan kerja dasar untuk melakukan rencana keuangan bagi 
bayi mereka. Beni melihatnya dengan cukup berbeda. Di matanya, Tania telah 
mengungkapkan bahwa dia salah mengenai masalah situasi moneter mereka, 
dan telah mengundang seorang penasihat untuk memperlihatkan 
ketidakmampuannya. 

Apakah Kau Tidak Percaya Kepadaku? 

Ungkapan umum para pria yang tindakan mereka ditantang oleh seorang 
wanita adalah: “Apakah kau tidak percaya kepadaku?” Tatkala Anda mendengar 
kalimat ini Anda dapat memastikan bahwa Anda baru saja telah melecehkan 
kejantanannya. Bila dia tersesat dan sedang berusaha untuk membaca peta 
dan si wanita berkata, “Biar aku yang melihat peta,” dia akan berasumsi bahwa 
si wanita berpikir dirinya tidak mampu. Tanggapannya adalah, “Apakah kau 
tidak percaya kepadaku bahwa kita bisa sampai ke sana?” Bila dia kesal 
mendengar gonggongan anjing tetangga di malam hari dan berkata bahwa dia 
akan pergi ke sebelah untuk membereskannya, dan si wanita memintanya agar 
tidak melakukan itu karena dapat mendatangkan masalah, dia berkata, “Apakah 
kau tidak percaya aku dapat mengatasinya dengan baik?” Bila mereka 
menghadiri sebuah pesta dan si wanita memperingatkan si pria bahwa salah 
seorang tamu wanita memiliki reputasi sebagai pemakan pria dan agar supaya 
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dia menghindarinya, dia berkata, “Apakah kau tidak mempercayaiku?” Dalam 
setiap keadaan, tanggapan si wanita adalah sama: “Aku cuma berusaha 
membantu!” Si wanita merasa bahwa dia sedang menunjukkan kepada si pria 
bahwa dia cinta dan peduli kepadanya, namun si pria melihatnya sedang 
mengatakan bahwa dia salah dan tak mampu menyelesaikan masalah itu 
sendiri. 

Bagi seorang pria mendapat nasihat dari seorang wanita sama 
dengan bahwa si wanita itu mengatakan bahwa dia salah dan dia tak 
mempercayainya. 

Si pria menuduh si wanita selalu berusaha mengontrolnya. Si pria begitu 
kuat merasakan hal itu sehingga bahkan si wanita pun mulai berpikir bahwa 
barangkali dia adalah wanita yang bertipe mengontrol. 

Solusi 

Seorang wanita hendaknya menghindari pendekatan apa pun terhadap seorang 
pria yang akan membuatnya merasa bahwa dirinya salah. Sebagai gantinya, dia 
dapat membicarakan tentang bagaimana perasaannya, sebagai lawan dari 
bagaimana salahnya si pria. Contoh, daripada berkata, “Kau tak pernah tahu 
kemana sedang berjalan dan kita selalu saja telat!” si wanita dapat berkata, 
“Kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat, sayang, tapi rambu-rambu di 
jalan ini membingungkan. Aku – aku merasa sebaiknya kita berhenti dulu dan 
bertanya kepada orang sini apakah dia tahu di mana belokan yang tepat.” 
Dengan kata lain, bukan dia yang disalahkan. 

Tatkala si pria mengerti dengan benar, si wanita seyogyanya memujinya. 
Tatkala mereka sampai di tujuan, si wanita hendaknya mengatakan, “Trims, 
sayang. Kamu hebat deh bisa membuat kita sampai di sini.” Lebih baik lagi, 
belikan dia sebuah Sistem Navigasi Satelit – dengan cara itu dia akan selalu 
mendapat jawaban yang tepat. 

4. Mengapa Pria Dewasa Begitu Tertarik Dengan “Mainan Anak-
Anak”? 

Sebagai kado ulang tahun teman kami, Leo, kami memberinya alat staples 
kertas bermotor yang bentuknya seperti TV kecil. Alat itu memiliki kotak luar 
yang tembus pandang sehingga orang dapat melihat semua roda dan putaran 
yang bergerak di dalamnya. Alat itu kelihatan seperti pesawat ulang alik. Ia 
menggunakan tiga baterei AA yang perlu diganti setiap pekannya dan fungsinya 
cuma untuk menstaples selembar kertas – sebagaimana halnya alat staples 
lainnya. Akan tetapi, Leo gembira sekali tatkala kami memberikan kepadanya 
mainan kecil ini, bukan karena alat itu adalah staples, namun karena alat itu 
memiliki banyak roda dan putaran yang terus bergerak-gerak, dan diterangi 
dengan lampu kelap-kelip dan mengeluarkan bunyi motor sungguhan. Leo 
bercerita kepada kami bahwa kadang-kadang tatkala dia bangun pagi-pagi 
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sekali untuk pergi ke tangga kamar mandi, dia melalui staples yang terletak di 
atas meja itu dan tak tahan untuk menstaples empat atau lima kali ke atas 
selembar kertas hanya sekadar untuk dapat melihat roda-roda itu berputar dan 
mengeluarkan bunyi. Tatkala teman-teman prianya bertamu, mereka semua 
akan berdiri berkeliling dan secara bergiliran menstaples kertas, sambil tertawa-
tawa gembira. Siapa pun wanita yang bertamu tidak begitu mengacuhkan alat 
itu. Mereka tercengang bahwa ada orang yang begitu senangnya dengan 
peralatan berharga sangat mahal itu yang fungsinya untuk menjalankan tugas-
tugas yang paling biasa di rumah. Namun perilaku pria ini sama dengan wanita 
yang membeli sebuah boneka Teddy Bear bermata sangat besar dan berhidung 
mungil yang harganya sangat mahal yang dibuat di Brazil karena dia “… 
sekadar tak dapat menahan perasaan hatinya.” 

Mudah dijelaskan mengapa kedua lawan jenis ini memiliki reaksi yang 
begitu berbeda atas hal-hal seperti itu. Dalam ilustrasi berikut ini tampak hasil 
pemindaian yang memperlihatkan wilayah-wilayah otak yang bercahaya tatkala 
seseorang sedang menggunakan kemampuan spasialnya. Wilayah-wilayah yang 
diaktifkan adalah bagian-bagian yang gelap. Bagian otak spasial adalah wilayah 
yang digunakan untuk memperkirakan kecepatan, sudut, dan jarak – itu adalah 
otak untuk memburu. 

Oleh karena tatanan otak pria yang spasial, pria dan anak laki-laki menjadi 
kecanduan dengan apa pun yang memiliki tombol, motor, atau bagian-bagian 
yang bergerak, mengeluarkan bunyi, memiliki lampu kelap-kelip dan memakai 
baterei. Ini termasuk jenis apa saja dari game video atau piranti lunak 
komputer, alat navigasi GPS genggam, robot anjing yang bertingkah seperti 
anjing sungguhan, tirai yang membuka secara elektris, speedboat, mobil 
dengan dashboard yang rumit, senapan dengan teropong penglihatan malam, 
senjata nuklir, pesawat angkasa, dan apa pun yang menggunakan pengendali 
jarak jauh. Bila mesin cuci menggunakan alat pengendali jarak jauh, barangkali 
para pria akan mempertimbangkan untuk melakukan aktivitas laundry. 

 

Gambar 1 Wilayah-wilayah otak yang dipakai untuk mengemudi mobil, 
menendang bola, mundur ke tempat parkir dan mengoperasikan benda-benda 
mekanis. Institute of Psychiatry, London, 2001. 
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Proyek Perbaikan Rumah 

Bisnis ini diarahkan pada wilayah spasial otak pria. Pria suka tantangan untuk 
merakit kapal layar klasik, mainan kereta api, pesawat terbang, Meccano, meja 
komputer, rak buku atau apa pun yang memiliki seperangkat instruksi, betapa 
pun tidak jelasnya hal itu. Anak laki-laki pergi ke toko mainan. Pria pergi ke 
toko alat-alat untuk memperbaiki rumah, toko-toko piranti keras dan halaman 
mobil di mana mereka dapat menemukan hal-hal yang bisa dibuat atau 
dibangun atau dilihat cara kerjanya, dan dengan itu memuaskan dorongan 
spasial mereka. Secara naluriah, anak laki-laki yakin bahwa begitu janggut 
mereka mulai tumbuh mereka akan bangun pada keesokan harinya dengan 
kemampuan penuh untuk membongkar mesin mobil dan memasangnya 
kembali. 

Di rumah, dorongan spasial pria dapat membuat para wanita frustrasi 
karena rata-rata pria memiliki kemampuan memberikan perhatian selama 
jangka waktu sembilan menit dan seringkali akan meninggalkan pekerjaan-
pekerjaan yang belum rampung dari satu sudut rumah ke sudut lainnya. 
Akhirnya mereka biasanya tidak membetulkan barang-barang tertentu yang 
rusak seperti yang diniatkan semula namun menjadi marah dan posesif jika 
Anda menyarankan orang lain yang menyelesaikan pekerjaan itu. Misalnya, jika 
toilet tidak berfungsi di rumah, seorang wanita bisa berkata, “Ayo kita panggil 
tukang.” Akan tetapi bagi seorang pria, ini dipandang sebagai sebuah serangan 
atas kemampuan spasialnya. Dia dapat membetulkannya sendiri, katanya. 
Bukan hanya itu, seorang tukang akan minta bayaran yang mahal untuk 
mengerjakan sebuah pekerjaan yang jelas sederhana. 

Memanggil tukang tanpa berkonsultasi dulu dengan pria di rumah 
dapat dipandang sebagai penghinaan besar. 

Maka pada Sabtu sore (setelah bermain), pria yang menolak bantuan 
tukang untuk membetulkan toilet yang tak berfungsi itu, mematikan kran air 
dan kemudian membuka mekanismenya. Dia mendapat sesuatu yang seperti 
pipa air yang sudah aus dan pergi ke toko besi. Dia berkeliling-keliling di dalam 
toko itu selama empat puluh lima menit, melihat ke semua mainan-mainan 
spasial yang hebat yang dapat dimilikinya, coba mengetes satu atau dua 
amplas listrik, mencoba latihan mengisi udara dan akhirnya menemukan 
sesuatu yang sepertinya mirip dengan sambungan pipa pengganti. Lalu dia 
pulang ke rumah dan mendapati bahwa ukurannya tidak sama, tapi dia tak 
dapat mengembalikan pipa air lama karena dia tak dapat menemukannya. Toko 
besi sekarang sudah tutup dan dia tak dapat menyalakan meteran air hingga 
krannya dibetulkan, maka kini tak seorang pun yang dapat mandi atau 
menggunakan toilet itu. 

Banyak wanita yang jadi tak mengerti bahwa hampir semua pria lebih 
suka memotong kaki kanannya daripada mengakui bahwa mereka tak dapat 
membetulkan sesuatu. Berbuat demikian sama dengan mengakui bahwa dia 
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memiliki kekurangan dalam wilayah keahlian otak pria nomor satu – 
kemampuan spasial dan memecahkan masalah. Bila mobilnya mengeluarkan 
bunyi aneh dia akan selalu mengangkat kapnya dan melihat-lihat, walaupun dia 
tidak tahu apa yang sedang dicarinya. Dia sedang berharap bahwa masalah itu 
akan berupa sesuatu yang jelas kelihatan seperti tikus raksasa yang sedang 
makan karburator. 

Seorang wanita hendaknya jangan sekali-kali memanggil seorang tukang, 
ahli keuangan, teknisi komputer, penangkap tikus atau pria berkualifikasi apa 
pun tanpa berkonsultasi dulu dengan pasangan pria yang hidup dengannya 
karena dia akan berpikir bahwa si wanita merasa dirinya tidak kompeten secara 
spasial. Akan tetapi, si wanita semestinya memberitahu kepadanya apa yang 
diperlukan, meminta pendapatnya dan memberikan batas waktu kepadanya. 
Dengan cara itu, jika si pria memanggil tukang, dia dapat merasa bahwa dia 
sendirilah yang telah memecahkan masalah itu. 

Satu-satunya perbedaan antara pria dewasa dengan anak laki-laki 
adalah harga mainannya. 

Hampir semua bisnis baru kini dirintis oleh para wanita namun 99% 
semua paten – yaitu dari “mainan anak laki-laki” – masih didaftarkan oleh para 
pria. Ada sebuah pelajaran di sini: selalu belikan sebuah mainan yang 
berhubungan dengan kemampuan spasial kepada pria sebagai hadiah. Jangan 
pernah memberinya bunga atau kartu yang manis; semua itu tidak ada artinya 
bagi dia. 

5. Mengapa Pria Tampaknya Hanya Dapat Melakukan Satu Hal Dalam 
Satu Waktu? 

Di dalam Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read Maps, kami menyajikan 
studi mendalam tentang mengapa otak pria begitu terfokus secara tunggal: apa 
yang kita gambarkan sebagai berjalur tunggal. Kami menerima sambutan yang 
begitu besar atas bagian yang akan kami ringkas lagi di sini. Hampir semua 
wanita tak dapat memahami mengapa pria tampaknya hanya mampu 
melakukan satu hal dalam satu waktu. Seorang wanita dapat membaca sambil 
menyimak dan berbicara, lalu mengapa pria tidak? Mengapa pria berkeras 
untuk mengecilkan suara TV sewaktu telpon berdering? Para wanita di seluruh 
dunia menyatakan keluhan yang seragam: “Tatkala sedang membaca koran 
atau nonton TV, mengapa pria tak dapat mendengar apa yang baru 
kukatakan?” 

Alasannya adalah bahwa otak pria dibagi-bagi dan terspesialisasikan. 
Dengan istilah sederhananya, seakan-akan dia memiliki ruang-ruang kecil di 
seluruh otaknya dan setiap ruang mengandung sekurang-kurangnya satu fungsi 
utama yang beroperasi secara mandiri. Kabel yang menghubungkan bagian 
otak kiri dan otak kanannya, corpus callosum, secara rata-rata lebih tipis 10% 
dibandingkan jenis wanita, dan membawa sambungan yang 30% lebih sedikit 
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antara kiri dan kanan. Ini memberikan kepada pria pendekatan “satu hal dalam 
sekali waktu” atas segala hal yang dilakukannya dalam hidup. 

Dengan pikiran tunggal ini, pendekatan yang terfokus atas segala hal bisa 
jadi tampak terbatas menurut wanita, namun justru memungkinkan seorang 
pria untuk menjadi seorang spesialis atau pakar yang berdedikasi pada satu 
bidang. Sembilan puluh enam persen pakar teknis dunia adalah pria – mereka 
memiliki kehebatan dalam melakukan keahlian yang satu itu. 

 

Gambar 2 Otak pria “terbagi-bagi” dan memiliki sambungan 30% lebih sedikit di 
antara dua bagiannya dibandingkan otak wanita. 

Dengan memahami mentalitas pria yang “hanya mampu fokus pada satu 
hal dalam satu waktu” adalah salah satu hal terpenting yang dapat dipelajari 
oleh seorang wanita tentang pria. Ini menjelaskan mengapa pria mengecilkan 
suara radio tatkala dia sedang membaca peta atau memarkir mundur 
kendaraannya. Bila dia sedang memutar kendaraannya dan seseorang 
mengajaknya bicara, seringkali dia akan kehilangan kesempatan untuk 
mengambil celah. Bila dia sedang bekerja dengan alat yang tajam dan telpon 
berdering, dia bisa terluka. Lakukan pemindaian MRI dari otak seorang pria 
tatkala dia sedang membaca, dan akan Anda dapati bahwa dia dalam keadaan 
tuli. Ingat: Anda hendaknya jangan sekali-kali mengajak bicara seorang pria 
yang sedang mencukur janggutnya dalam keadaan basah – jika Anda tidak 
ingin dia terluka! 

Kecenderungan seorang pria mengalami kecelakaan mobil sewaktu 
berbicara dengan menggunakan telpon genggam dua kali wanita. 

Otak seorang wanita tersusun untuk melakukan beragam tugas. Hampir 
semua wanita dapat melakukan sekian banyak hal yang tak berhubungan pada 
waktu yang sama, dan pemindaian otak mengungkapkan bahwa otak seorang 
wanita tak pernah istirahat; otaknya selalu aktif bahkan tatkala dia sedang 
tertidur. Inilah alasan utama mengapa 96% asisten pribadi dunia adalah 
wanita. Seakan-akan entah bagaimana secara genetis dia berhubungan dengan 
gurita. Dia dapat berbicara di telpon, mengikuti resep baru dan nonton TV pada 
waktu yang sama. Dia dapat menyetir mobil, bersolek dan mendengarkan radio 
sambil berbicara dengan menggunakan hands-free telpon. Namun tatkala 
seorang pria sedang mengikuti resep dan Anda mengajaknya bicara, disarankan 
agar Anda makan malam di luar rumah saja malam itu. 
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Strategi terbaik adalah hanya memberi satu hal dalam satu waktu untuk 
dikerjakan bila Anda menginginkan hasil yang sukses dan bebas stres. Dalam 
rapat bisnis, diskusikan satu poin dalam satu waktu dan tetap fokus pada poin 
itu hingga para pria yang mengikuti rapat tersebut merasa gembira dengan 
solusinya sebelum bergerak ke poin berikutnya.  

Dan, yang terpenting, jangan pernah mengajukan berbagai pertanyaan 
kepada seorang pria sewaktu sedang bercinta. 

6. Mengapa Pria Begitu Keranjingan Olah Raga? 

Selama ribuan tahun, para pria pergi berburu dengan sekelompok pria lainnya 
sementara para wanita akan mengumpulkan makanan dan mengasuh anak-
anak. Para pria berlari-lari, mengejar, melacak jejak dan menggunakan keahlian 
spasial mereka untuk menangkap makanan namun, hingga akhir abad ke-18, 
teknik-teknik pertanian yang sudah maju tetap saja tidak menghilangkan 
kemampuan dinamis ini. Antara tahun 1800 dan 1900 M, para pria menemukan 
hampir semua olah raga bola modern yang ada pada hari ini sebagai ganti dari 
kegiatan berburu mereka. Sewaktu masih kanak-kanak, anak-anak wanita 
memiliki boneka untuk latihan mengasuh anak dan anak laki-laki menendang 
dan mengejar bola sebagai latihan “berburu”. Sebagai orang dewasa, para 
wanita mengganti boneka mereka dengan anak-anak, namun para pria masih 
menendang bola. Maka dalam kenyataannya, tak banyak yang berubah dalam 
ratusan ribu tahun – pria masih berburu dan wanita masih mengasuh anak. 

Dengan menjadi pengikut setia tim olah raga kesayangannya, seorang 
pria sekali lagi dapat menjadi anggota kelompok berburu. Tatkala dia menonton 
pahlawannya di lapangan dia berfantasi dirinya sendirilah yang melakukan 
tembakan itu dan mencetak angka. Pria dapat menjadi begitu emosional tatkala 
mereka menonton sepak bola sehingga mereka merasa seakan-akan mereka 
sedang ikut bermain sungguhan di sana. Otak mereka membuat perkiraan atas 
kecepatan, sudut, dan arah bola dan mereka berteriak gembira kapanpun 
“pembunuhan” terjadi. 

Olah raga memungkinkan seorang pria untuk menjadi bagian dari 
kelompok berburu. 

Mereka melecehkan sang wasit dengan kata-kata (walaupun sang wasit 
tak mendengarnya) tatkala mereka tidak setuju dengan sebuah keputusan – 
“Kamu sebut itu pelanggaran?! Kamu idiot! Beli kacamata!!!” Mereka dapat 
mengenang skor dan mengingatnya, dengan rincian yang begitu hidup, gol-gol 
yang tercipta dalam permainan bertahun-tahun yang lalu dan dapat hampir 
menangis tatkala mendiskusikan apa yang seharusnya dilakukan oleh sang 
pemain dan hasil yang seharusnya terjadi. Misalnya, setelah Inggris menang 
dalam Piala Dunia tahun 1966 melawan Jerman, hampir tak ada satu pun laki-
laki di Inggris yang tak dapat menyebut nama-nama para pemain, gol-gol yang 
hampir mereka buat dan kesalahan-kesalahan taktis yang terjadi. Ini adalah 
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keahlian yang luar biasa, namun mereka masih tidak tahu nama-nama 
keponakannya, tetangganya atau tanggal berapa Hari Ibu dirayakan. 

Para pria dapat merasa ditaklukkan oleh emosi tatkala sedang 
nonton olah raga namun jarang yang terlibat dalam hubungan yang 
emosional. 

Mengemudi mobil hampir seluruhnya adalah sebuah keahlian spasial. 
Kecepatan, sudut, cara menepi, berpindah gigi, bergabung dan mendorong 
adalah sorga bagi para pria. Para pria begitu terobsesi dengan mengemudi. 
Mereka akan menonton pria lain di televisi yang sedang mengemudi mobil 
balap di sirkuit selama berjam-jam hingga selesai. Pria yang sedang nonton 
pertandingan tinju akan ikut-ikutan mengepalkan telapak tangannya dan 
tampak seperti sungguh-sungguh merasakan sakit tatkala seorang petinju 
mendapat pukulan di bawah perutnya. 

Pria dapat begitu terobsesi dengan menonton olah raga sehingga mereka 
juga suka menonton atau ikut serta dalam sembarang tantangan yang tak jelas 
juntrungannya. Ini dapat berupa lomba minum di mana sang pemenang adalah 
laki-laki terakhir yang sanggup bertahan, turnamen “Perut Gendut” di mana 
para pria yang perutnya gendut karena kebanyakan minum bir saling tantang 
satu sama lain, balapan sepeda di atas es, atau acara yang melibatkan 
membangun sebuah pesawat aneh di mana para pria mengikatkan diri di 
atasnya sebelum meloncat dari sebuah jembatan ke dalam sungai untuk 
melihat apa yang terjadi. Dapat ditebak, jarang sekali wanita yang tertarik 
dengan jenis-jenis “olah raga” seperti ini. 

“Istriku bilang bahwa bila aku tidak berhenti terobsesi dengan New 
York Yankees, dia akan meninggalkanku. Ah... aku benar-benar 
akan kehilangan dia.” 

Dunia ini telah menjadi sebuah tempat yang membingungkan bagi para 
pria – keahlian utama yang menyangkut otak mereka kini telah begitu mudah 
didapatkan dan para wanita menyerang mereka dari segala arah. Para pria 
tidak lagi memiliki spesifikasi yang jelas tentang apa yang diharapkan dari 
mereka atau suatu teladan yang jelas untuk diikuti. Olah raga selama ini telah 
menjadi kegiatan yang konsisten di mana seorang pria sekali lagi dapat merasa 
menjadi bagian dari sebuah tim; tak seorang pun yang berusaha untuk 
mengubahnya atau mengkritiknya dan dia dapat merasa sukses tatkala timnya 
menang, suatu perasaan yang tak lagi didapatinya melalui pekerjaannya. Ini 
menjelaskan mengapa pria yang bekerja dalam karir yang repetitif atau rutin 
adalah pengikut olah raga terbesar namun mereka yang menggambarkan 
bahwa pekerjaan mereka sangat menyenangkan dan memuaskan adalah pihak 
yang paling kurang berminat pada olah raga. Ini juga mengapa seorang pria 
akan membeli seperangkat stik golf baru daripada meja makan yang jauh lebih 
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dibutuhkan, dan lebih suka pada musim sepak bola daripada liburan keluarga di 
Prancis. 

Solusi 

Bila pasangan Anda terobsesi dengan sebuah olah raga atau hobi, Anda punya 
dua pilihan. Pertama, ikut terlibat. Pelajari minatnya dan milikilah pengetahuan 
tentang itu. Pergilah ke suatu pertandingan bersamanya dan Anda akan 
terkejut betapa banyaknya “janda-janda olah raga” lainnya juga ikut pergi dan 
menikmati segi-segi sosial dari acara olah raga. Bahkan kalau Anda masih juga 
tidak merasa tertarik, semua orang lain yang ada di sana akan terkesan dengan 
pengertian Anda dan Anda mendapat banyak kenalan baru. 

Kedua, gunakan obsesi olah raganya sebagai sebuah peluang positif untuk 
mengisi waktu dengan teman-teman atau keluarga Anda, pergi berbelanja, atau 
memulai hobi baru Anda sendiri. Tatkala ada acara olah raga besar, jadikan itu 
kesempatan istimewa bagi pria Anda. Biar dia tahu betapa Anda mengapresiasi 
pentingnya hal itu. Jangan bertengkar atau bersaing dengan olah raga atau 
hobi seorang pria. Bergabunglah dengannya, atau gunakan waktu yang tersedia 
untuk melakukan sesuatu yang positif bagi diri Anda. 

7. Apa Yang Sesungguhnya Diobrolkan Oleh Para Pria Di Kamar Kecil? 

Pertama-tama mari kita jawab dulu pertanyaan yang umum diajukan oleh para 
pria: “Apa yang dibicarakan oleh para wanita sewaktu mereka pergi ke toilet 
umum bersama-sama?” Jawabannya adalah – bisa apa saja dan siapa saja. 
Mereka bicara tentang betapa mereka menyukai tempat itu dibandingkan 
dengan tempat-tempat lain yang telah mereka kunjungi; mereka mendiskusikan 
pakaian yang mereka pakai atau yang dipakai orang lain – “Apakah tadi Anda 
lihat wanita yang berpakaian ungu itu? Aku tak akan pernah memakai itu!,” 
siapakah pria yang manis, siapakah yang tidak mereka sukai, dan sembarang 
masalah pribadi yang mungkin mereka atau teman-teman mereka alami. 
Sewaktu sedang membenahi riasan di wajah mereka, mereka akan 
mendiskusikan teknik-teknik aplikasi dan beragam jenis produk, dan akan 
berbagi kosmetik dengan yang lain, termasuk dengan orang asing. Wanita 
mana pun yang tampaknya murung akan mendapat terapi kelompok … dan 
celakalah si pria yang menyakitinya! Para wanita akan duduk di atas toilet dan 
berbicara dengan wanita lain yang berada di balik dinding penyekat, mereka 
akan meminta kepada orang asing di sebelahnya untuk berbagi kertas toilet 
melalui celah bawah, dan sudah jamak bila dua orang wanita menggunakan 
kamar mandi bersama sehingga mereka dapat meneruskan percakapan 
mereka. Sebuah klub malam di Birmingham, Inggris, bahkan memasang kamar 
mandi yang ekstra luas di tempat toilet wanita dan masing-masing diberi toilet 
ganda untuk memfasilitasi percakapan yang dalam dan bermakna. 
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Kamar kecil wanita adalah jaringan tempat duduk-duduk dan pusat 
konsultasi di mana Anda dapat bertemu dengan orang-orang baru 
dan menyenangkan. 

Maka, kembali lagi ke pertanyaan tadi: Apa yang dibicarakan oleh para 
pria di kamar kecil? Jawabannya adalah – tak ada. Sama sekali tak ada. Mereka 
tidak bercakap-cakap apapun. Bahkan bila seorang pria di sana bersama 
dengan sahabatnya, percakapan tetap dibatasi seminimal mungkin. Dan 
seorang pria tak pernah bertanya dengan pria asing lainnya di toilet umum. Tak 
pernah, dalam keadaan apa pun. Dan yang pasti mereka tak akan pernah 
berbincang-bincang dengan pria lain bila mereka sedang duduk di atas toilet 
dan tak pernah menatap pandangan pria lain. Tak pernah. Di kamar mandi, 
para pria lebih suka menatap dinding dari atas ke bawah untuk membatasi 
interaksi mereka dengan orang-orang yang ada di kamar mandi sebelah.  

Sementara para wanita lebih suka celah-celah yang lebar sehingga mereka 
dapat berbincang-bincang dan saling melampirkan sesuatu. Anda akan jarang 
mendengar bunyi kentut di kamar kecil wanita, tetapi bila ada pun, sang pelaku 
akan bersembunyi di dalam biliknya hingga orang-orang yang mendengarnya 
pergi. Toilet pria seringkali dapat terdengar seperti perayaan hari kemerdekaan 
dan pria yang mengeluarkan bunyi kentut paling keras akan muncul dengan 
perasaan menang dari biliknya. 

Berikut ini adalah sebuah surat dari salah satu pembaca pria kami, yang 
menunjukkan apa yang dimaksud dari jenis bisik-bisik yang ada di kamar kecil 
pria: 

Saya sedang berkendaraan ke utara di jalan tol tatkala saya 
menepi di sebuah tempat perhentian untuk menggunakan kamar 
kecil pria. Bilik pertama telah terisi sehingga saya masuk ke bilik 
kedua. Saya sudah hampir duduk ketika terdengar suara dari kamar 
sebelah yang berkata, “Hai, apa kabar?” Seperti semua pria lain, 
saya tak pernah memulai perbincangan dengan orang asing atau 
bersosialisasi di kamar kecil pria di tempat perhentian, dan saya 
masih tak tahu apa yang saya alami, namun saya menjawabnya 
dengan malu “Lumayan!” 

Pria di sebelah berkata, “Lalu … kamu sedang menuju kemana?” 
Saya sedang berpikir, “Ini janggal” tetapi, seperti orang dungu, 

saya menjawab, “Sama seperti Anda … sedang menuju ke arah 
utara!” 

Lalu saya dengar orang itu berkata dengan suara gugup, “Dengar 
… aku akan telpon kamu lagi nanti, ada orang idiot di kamar sebelah 
yang terus saja menjawab pertanyaan-pertanyaanku!” 
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Pria juga memiliki sebuah ritual teritorial yang mereka ikuti tatkala memilih 
sebuah tempat kencing. Bila terdapat lima tempat kencing yang berderetan dan 
pria pertama datang untuk memakai salah satunya, dia akan memilih yang 
letaknya paling jauh dari pintu, sehingga dia berada jauh dari para pendatang 
baru. Orang kedua yang datang akan memilih tempat kencing yang letaknya 
paling jauh dari orang pertama, dan orang berikutnya lagi akan memilih tempat 
kencing yang berada di tengah-tengah antara orang pertama dan kedua. Orang 
keempat akan memilih menggunakan kamar mandi daripada berdiri di samping 
seorang yang asing sama sekali yang mungkin akan melihat ke arahnya. Dan 
para pria selalu menatap lurus ke depan dengan diam dan tak pernah berbicara 
dengan orang-orang yang tak dikenal. Tak pernah. Motto para pria adalah “Mati 
sebelum kontak mata.” 

Bagi seorang pria, berdiri di samping pria-pria lain di sebuah toilet 
umum adalah bagaikan berdiri di dalam sebuah lift dengan alat 
kelamin terjulur keluar. 
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III 

WANITA LAIN – IBUNYA 

Ada dua orang wanita yang menghadap Raja Sulaiman, sambil 
membawa seorang pemuda yang setuju untuk menikahi putri-putri 
mereka berdua. Setelah mendengar cerita mereka masing-masing, 
sang raja memerintahkan agar pemuda itu dipotong jadi dua, 
sehingga mereka berdua masing-masing akan mendapat bagian.  

“Tidak!” seru wanita pertama. “Jangan menumpahkan darah! 
Biar anak gadis perempuan itu saja yang menikah dengannya.”  

Sang raja yang bijak tidak ragu lagi. “Pemuda itu harus menikah 
dengan anak gadis perempuan yang satu itu,” sabdanya.  

“Tetapi dia mau melihat tubuh si pemuda itu terpotong jadi dua!” 
seru orang-orang yang hadir.  

“Ya,” kata Raja Sulaiman, “itu menunjukkan bahwa dia adalah 
ibu mertua yang sebenarnya.” 

Wanita Judes 

Para ibu mertua barangkali mengilhami lebih banyak lelucon dibandingkan 
kelompok orang lainnya di muka bumi ini. Mereka selalu menjadi bahan humor 
dari para pelawak, di antara para pria, dan di dalam tayangan acara-acara TV, 
secara konsisten dikarakterkan sebagai wanita sihir, perempuan galak yang 
suka mengontrol orang lain atau perempuan yang suka bertengkar dengan 
orang lain. Ingatlah, salah satu pendiri Rusia modern, Lenin, tatkala ditanya 
apakah hukuman maksimal yang pantas bagi orang yang beristri dua, dia lalu 
menjawab: “Punya dua ibu mertua.” 

Namun sementara para ibu mertua memang terbukti menjadi problem 
dalam banyak perkawinan – di mana sampai sepertiga pasangan 
mempersalahkan sang ibu mertua atas terjadinya keretakan di dalam 
hubungan, biasanya tidak selalu ibu dari si istri yang paling banyak 
mendatangkan masalah. Penelitian kami mendapatkan fakta, lagi dan lagi, 
bahwa ibu dari sang suamilah yang merupakan bahaya sesungguhnya. Ibu 
mertua bagi seorang pria biasanya lebih sering menjadi bahan lelucon 
dibandingkan bahan protes atas masalah yang sesungguhnya. 

Aku menerima sebuah e-mail hari ini yang memberitahukan bahwa 
ibu mertuaku telah meninggal dunia dan menanyakan apakah akan 
mengadakan pemakaman, kremasi atau dibalsem. Aku menjawab, 
“Pastikan – lakukan ketiga hal itu.” 

Para ibu mertua yang cerewet bukanlah masalah utama bagi hampir 
semua pria. Bahkan bagi sang legendaris Giovanni Vigliotti dari Arizona, yang 
menikah 104 kali antara tahun 1949 dan 1981 dengan menggunakan namanya 
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sendiri dan 50 nama alias, ke-104 ibu mertua itu merupakan masalah yang jauh 
lebih kecil dibandingkan 34 tahun mendekam di penjara yang diterima sebagai 
hukuman atas perbuatannya itu. 

Ibu mertua bagi seorang laki-laki bisa saja menjengkelkan hatinya, 
mengomelinya dan membuat kesal, namun hampir semua pria biasanya tidak 
membenci mereka. Masalah-masalah akibat ulah ibu mertua tidak mendominasi 
kehidupan para pria. 

Ada sebuah peribahasa lama dari Polandia: “Untuk masuk ke dalam hati 
seorang ibu mertua adalah melalui putrinya.” Hampir semua pria menyadari hal 
ini. Apa yang diinginkan oleh hampir semua ibu dari seorang wanita, lebih dari 
segalanya, adalah melihat putri mereka bahagia. Dan bila pria yang hidup 
bersama putrinya itu membahagiakan putrinya, ibu mertua cenderung tidak 
mendatangkan masalah. 

Bila ada masalah pun biasanya lebih banyak cenderung datang dari bapak 
mertua yang tidak mau melepaskan “putri” kesayangannya. Tidaklah banyak 
lelucon tentang bapak mertua – mereka memang bukanlah bahan tertawaan. 

Ibu Suami – Beban Bagi Si Istri 

Drama yang sesungguhnya dalam hampir semua bahtera perkawinan datang 
dari ibu si suami, mertua si istri. Penelitian yang dilakukan oleh Utah State 
University memperlihatkan bahwa dalam lebih dari 50% semua perkawinan 
ternyata ada masalah antara menantu perempuan dengan ibu mertuanya yang 
suka mendatangkan masalah dan keras kepala. 

Sementara tidak semua ibu mertua pantas mendapat reputasi yang 
mengerikan ini, bagi kebanyakan menantu perempuan ibu mertua yang suka 
campur tangan, posesif dan cerewet yang tak mau memutuskan tali pusar 
dengan putranya dapat mendatangkan gangguan jiwa. Bagi si istri, krisis ibu 
mertua seringkali tampaknya tak dapat dikelola dan dipecahkan, dan dapat 
mendatangkan penderitaan, kepedihan dan, pada puncaknya, ancaman 
perceraian. 

Seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan 
bertunangan dengannya. Dia mengatur untuk makan malam dengan 
ibunya malam itu agar supaya si ibu dapat berjumpa dengan 
tunangan barunya. Tatkala sampai ke rumah ibunya, dia membawa 
tiga orang wanita – seorang berambut pirang, berambut hitam dan 
berambut merah. Sang ibu bertanya kepada putranya mengapa dia 
membawa tiga wanita, bukannya satu orang saja. Putranya 
menjawab bahwa dia ingin tahu apakah ibunya dapat menebak yang 
manakah wanita yang kelak menjadi menantunya. Si ibu melihat satu 
per satu dengan cermat dan kemudian menjawab: “Yang berambut 
merah.” 

“Bagaimana ibu bisa menebaknya dengan secepat itu?” tanya 
putranya. 

“Karena,” jawab ibunya, “Aku nggak tahan dengannya.” 
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Tidak Semua Ibu Mertua Jahat  

Tentu saja, tidaklah semua ibu mertua terkenal dengan reputasi mengerikan 
karena kejahatannya. Sementara penelitian Utah State University 
memperlihatkan bahwa kira-kira 50% ibu mertua dipandang sebagai pembawa 
masalah, yang 50% lainnya setidak-tidaknya netral atau menjadi anggota 
keluarga penuh cinta, suka menolong dan baik hati. Dan seringkali, para ibu 
mertua disalahkan atas kendala-kendala dan masalah-masalah emosional 
menantu laki-laki atau menantu perempuan mereka. 

Studi Kasus: Anita Dan Bram 

Mereka baru menikah selama enam bulan tatkala keretakan mulai tampak di 
tengah-tengah kebahagiaan yang baru mereka rasakan. Anita merasa Bram 
mulai menjadi seseorang yang mustahil untuk diajak hidup bersama. Dia 
seenaknya saja menjatuhkan pakaiannya di mana-mana dan melemparkan 
handuk basahnya di atas lantai. Bram membuat setiap ruangan di dalam rumah 
jadi berantakan. Hal ini mendorong kemarahan Anita meledak. 

Anita: “Bram, kamu memang babi – aku sudah nggak tahan lagi hidup 
bersama denganmu!” 

Bram: “Tidak – kaulah yang bermasalah, kau begitu cerewet sehingga 
membuatku jadi gila! Dulu tidak pernah begini sewaktu aku tinggal di 
rumah. Ibuku tak pernah mengeluh tentang diriku atau apa pun yang 
kukerjakan!” 

Anita: “Bagus – ayo kita bicara tentang ibumu. Setelah hidup denganmu 
selama enam bulan aku tak bisa percaya bahwa dia yang telah 
membesarkanmu – pasti dia telah memanjakanmu. Kau punya 
kepercayaan bahwa para wanita hendaknya mengerjakan semua cucian, 
memasak, menyetrika, bersih-bersih dan bekerja sepenuh waktu – 
sesungguhnya, kau tidak punya rasa hormat terhadap wanita sama 
sekali. Ibumu telah menciptakan sebuah monster dan aku tidak akan 
tahan lebih lama lagi begini terus.” 

Bram: “Apa urusannya dengan ibuku? Mengapa kau tidak bisa tetap pada 
pokok persoalan dan berhenti menyalahkan setiap orang lain kecuali 
dirimu sendiri?” 

Kebanyakan ibu merusak putra-putra mereka bagi wanita berikutnya di 
dalam kehidupan anak-anaknya itu. Mereka menjadi ibu bagi mereka, 
memasakkan, melakukan bersih-bersih, mencuci, dan menyetrika untuk 
mereka. Mereka percaya bahwa mereka sedang memperlihatkan kepada putra-
putra mereka rasa cinta dengan tindakan-tindakan tersebut, namun 
sesungguhnya mereka sedang mendatangkan masalah bagi putra-putra mereka 
dalam kehidupannya nanti tatkala mereka membina hubungan dengan para 
wanita. Para anak laki-laki ini, pada akhirnya, akan merasa kesulitan 
mengerjakan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh para ibu mereka untuk diri 
mereka. 
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Ini adalah sebuah perkara yang berat untuk dihadapi bagi pihak wanita 
dalam sebuah hubungan namun, daripada mengkritik ibu si pria, sesungguhnya 
akan jauh lebih efektif untuk melatih pasangan pria untuk mengerjakan apa 
yang diinginkan oleh si wanita agar si pria mengerjakannya, dan berhentilah 
menyalahkan ibunya. Kini si pria adalah orang dewasa dan harus bertanggung 
jawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. 

Masalah-masalah ini dapat menjadi sangat rumit, karena kita memiliki 
jalinan hubungan tiga arah, yang dapat beragam daripada hanya satu di mana 
ketiga orang ini tampaknya secara emosional seimbang, mandiri, tidak 
mementingkan diri sendiri dan punya kepedulian, terhadap salah satu di mana 
salah satu, dua atau semua ketiga individu mungkin dimotivasi oleh 
kecemburuan, rasa posesif, kemandirian, ketidakdewasaan, sikap 
mementingkan diri sendiri atau ketidakstabilan emosi. 

Mengapa Menjadi Ibu Mertua Bisa Berat Juga 

Penting untuk dicamkan di dalam pikiran bahwa peran sebagai ibu mertua 
berada dalam posisi yang sulit karena para menantu perempuan biasanya 
memiliki ikatan yang erat dengan ibu-ibu mereka sendiri dan akan berdiskusi 
secara teratur dengan mereka, secara rinci, setiap hal yang sekecil-kecilnya. 
Seorang ibu ingin terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Adalah normal 
bahwa anak gadis akan lebih mempercayai ibu kandungnya sendiri daripada ibu 
mertuanya. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan di pihak ibu pasangan 
prianya. Para ibu mertua selalu memikirkan tentang apa yang sedang 
dikerjakan oleh putra-putra mereka, terutama bila dia adalah anak satu-satunya 
bagi mereka dan hidup mereka membosankan. Apakah anaknya makan dengan 
benar? Apakah rumah cukup bersih bagi putranya itu? dan sebagainya. Namun 
para anak laki-laki jarang yang berbicara dengan ibu-ibu mereka tentang apa 
pun. Konsekuensinya, seorang ibu mertua jarang mendapat informasi yang 
banyak dan mulai merasa tersisihkan dari keluarga baru putranya dan bisa saja 
berpikir bahwa satu-satunya cara dirinya dapat ikut terlibat adalah dengan 
memaksakan diri masuk dengan selalu hadir. Pada masa pacaran, pihak wanita 
seringkali akan berusaha keras untuk membina sebuah hubungan dengan ibu 
sang pria karena ini adalah sebuah strategi yang jitu agar supaya si ibu tetap 
berada di pihaknya. Akan tetapi, tatkala pernikahan membuat keadaannya 
menjadi lebih permanen, hampir-hampir seperti dua orang wanita yang sedang 
berebut seorang pria. 

Namun untuk setiap masalah terdapat sebuah solusi. Yang dibutuhkan 
adalah adanya kemauan untuk memecahkannya. Si anak laki-laki dan menantu 
perempuan harus mengatasi situasi ini secara terbuka dan dewasa. 
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Studi Kasus: Anton Dan Lusi 

Anton dan Lusi memutuskan untuk menikah. Karena adanya ketidaksepakatan, 
Lusi dan ibunya – Sarah – tidak bicara selama tiga tahun. Ini berarti bahwa Lusi 
lebih percaya kepada ibunya Anton, Diana, untuk membantunya memilihkan 
pakaian pernikahannya, menu pada acara resepsi pernikahan dan semua 
persiapan-persiapan yang lazim lainnya – segala hal yang seharusnya akan 
dilakukan oleh Lusi dengan ibu kandungnya sendiri andaikata keadaannya 
berbeda. 

Akan tetapi, tepat sebelum pernikahan itu, dengan bantuan Anton, Lusi 
menempatkan kembali ibu kandungnya dan mereka membina kembali 
hubungan mereka. Diana tiba-tiba tidak diperlukan lagi dan merasa tersisihkan 
di dalam kedinginan. Dia merasa dimanfaatkan dan dilecehkan. 

Seorang ibu mertua seringkali merasa tersisih setelah pernikahan jika dia 
tidak membina hubungan yang kuat dengan menantu perempuannya. Jika 
menantu perempuannya dekat dengan ibu kandungnya sendiri bisa jadi dia 
lupa bahwa ibu suaminya memiliki posisi yang sama pentingnya di tengah 
keluarga sebagaimana halnya ibu kandungnya. Kehidupan kita sudah menjadi 
semakin sibuk dan sibuk saja dan waktu yang tersedia untuk keluarga dekat 
kita pun sudah semakin sedikit, apalagi keluarga jauh kita; makin sedikit lagi 
waktu untuk melakukan kontak yang manusiawi. Kita menggunakan e-mail 
dalam bisnis untuk mengurangi kebutuhan kontak dengan manusia. Namun 
untuk generasi yang lebih tua mereka tahunya hanyalah sarana lewat telpon 
atau pertemuan tatap muka langsung. Akan sangat sulit bagi generasi kita 
untuk menangani orangtua kita dan kedua belah pihak perlu memahami dan 
menemukan solusi jika setiap orang ingin bahagia. Para orangtua memerlukan 
waktu yang berkualitas dan anak-anak pun memerlukan waktu untuk keluarga 
inti mereka sendiri. Di mana, pada zaman dahulu, keluarga jauh bisa tinggal di 
dalam rumah yang sama, kini kita bisa saja tinggal di desa lain, kota lain atau 
bahkan negara lain. Melakukan usaha ini adalah bagian dari kehidupan 
berkeluarga. 

Di India dan sebagian daerah Afrika, seorang wanita yang menikah 
“menceraikan” orangtuanya sendiri dan tinggal bersama keluarga suaminya dan 
memanggil mertuanya dengan sebutan ibu dan ayah. Di banyak negara, 
hubungan mertua-menantu terdefinisikan dengan jelas dan seringkali dilindungi 
dengan aturan yang terbuka. Tetapi dalam budaya Barat, hubungan antara pria 
dan wanita berada di depan segala hal lainnya – dan mertua serta keluarga dari 
pihak suami/istri menjadi bahan lelucon. 

Adam dan Hawa adalah pasangan yang paling bahagia dan 
beruntung di dunia ini, karena tak satu pun dari mereka yang punya 
mertua. 
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Studi Kasus: Sonya, Niko Dan Lina 

Dari sudut pandang Sonya: 

Sonya sedang berusia di awal empat puluhan tatkala ditinggal suaminya. 
“Bebas sekarang!” katanya kepada teman-temannya. Mantan suaminya itu 
peminum berat dan tak pernah sungguh-sungguh mempedulikan keluarganya. 
Tetapi dia masih punya Niko, putranya. Dia adalah pemuda jujur yang berusia 
22 tahun, dan anak itu akan merawat ibunya. 

Sonya berpikir bahwa Niko tidak tertarik pada gadis. Dia telah 
melimpahkan kepada anak itu segala perhatian, kenyamanan dan dukungan 
emosional, apa lagi yang mungkin dicarinya dari wanita lain? Para pemimpi 
yang kadang-kadang berkencan dengan putranya jelas-jelas hanya untuk seks. 
Dia merasa bahwa Niko menyadari bahwa sebagaimana halnya dia dulu telah 
membesarkan, memperhatikan, dan mencintai anak itu sejak dia lahir, maka 
kini adalah tanggung jawabnya untuk merawat ibunya. 

Dari sudut pandang Lina: 

Lina menyukai Niko begitu dia berjumpa dengannya. Akan tetapi, sewaktu 
mereka sedang pacaran dulu, dia merasa aneh bahwa Niko tidak pernah 
mengajak ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya hingga setelah mereka 
berdua mengumumkan pertunangan mereka. Sonya tidak begitu 
menyambutnya, namun Lina hanya berpikir bahwa dia perlu waktu untuk 
menyesuaikan. Dia tertawa atas ucapan yang dilontarkan oleh ibu calon 
suaminya itu bahwa agaknya mereka belum siap untuk menikah sekarang ini, 
dan mereka dapat berubah pikiran kapan pun sebelum pernikahan itu.  

Tatkala upacara pernikahan itu akhirnya berlangsung, Sonya bertingkah 
sangat keterlaluan, dan berkata kepada siapa saja bahwa menurutnya 
pernikahan kedua orang itu tidak akan bertahan lama.  

Tidak lama akhirnya Lina menyadari bahwa dia memiliki ibu mertua dari 
neraka. Masalah-masalah pun segera muncul setelah Lina dan Niko kembali dari 
bulan madu mereka. Sonya suka menelpon hampir tiap hari, sama sekali tanpa 
pemberitahuan. 

Lina berusaha bersikap ramah namun dia segera merasa jenuh diberitahu 
terus oleh Sonya tentang bagaimana cara memasak makanan kesukaan Niko 
dan bagaimana cara menata rumah yang disukai olehnya. Sonya mencari-cari 
kesalahan dalam hampir segala hal yang dilakukan oleh Lina. Tak begitu lama, 
tatkala Niko sedang tidak ada, Sonya akan mengecamnya secara terang-
terangan, namun menyangkal melakukan hal itu bila Lina mengadukannya 
kepada Niko, dan menuduh menantu perempuannya itu sedang berusaha 
membuat masalah antara suaminya dengan ibunya sendiri. Lina mulai 
menghindari ibu mertuanya, akan tetapi Sonya malah suka menelpon setiap 
malam dan berbicara tiada habis-habisnya dengan putranya itu. Dia akan 
menanyakan kapan dia akan pulang “ke rumah” untuk mencat rumahnya, 
menyiangi kebun, membetulkan kran yang bocor, membicarakan tentang 
masalah atau mengantarnya berbelanja. Permintaan ibunya itu tampaknya 
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tiada habis-habisnya. Kini Niko harus selalu siap sedia memenuhi keinginan 
ibunya itu, tanpa memandang kebutuhan-kebutuhan Lina. Secara efektif Sonya 
telah menggantikan posisi suaminya dengan putranya. 

Dua tahun kemudian, Lina melahirkan seorang anak laki-laki, Erik. Sonya 
secara fisik segera hadir kembali dalam kehidupan Lina setiap hari, untuk 
membantu sang jabang bayi. Dalam urusan ini, Sonya lebih tahu segala hal dan 
mengambil alih. Bukannya mengajari Lina bagaimana caranya menjadi ibu, dia 
justru terus-menerus mengkritik menantunya itu. Sonya menjadi obsesif 
terhadap Erik, memungut bayi itu dan menggendongnya setiap saat mereka 
bersama. Lina mulai merasa tersisih. Sonya sedang mengambil alih bayinya 
darinya dan anak itu pun nanti akan lebih mencintai neneknya daripada ibunya, 
pikirnya. Lina merasa terjebak dan menderita karenanya. Sonya selalu mampir 
tanpa diundang dan memberitahu lebih dulu dan selalu saja mengkritik dan 
mencela Lina.  

Lina berusaha berkali-kali untuk mendiskusikan masalah ini kepada Niko 
namun suaminya itu merasa bahwa istrinya sekadar bersikap posesif dan 
bahwa ibunya hanya berusaha membantu. Dia juga merasa bahwa adalah 
menjadi tanggung jawabnya untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan ibunya. 
Niko merasa bahwa Lina mementingkan diri sendiri, cemburu, dan tidak 
dewasa. 

Akhirnya, Lina bosan bertengkar terus dan tidak mau bicara. 

Dari sudut pandang Niko: 
Niko rindu pada ayahnya setelah perceraian itu namun keadaan sudah 

pasti menjadi lebih tenang di rumah. Ibunya selalu bilang kepadanya bahwa 
ayahnya itu tidak berguna sama sekali dan sekarang terserah kepadanya untuk 
menjadi pria di dalam rumah. Ibunya melimpahinya dengan perhatian dan kasih 
sayang, memasakkan makanan kesukaannya, merapikan tempat tidurnya, 
memungut dan membersihkan barang-barang yang habis dipakainya dan tak 
pernah membiarkannya memakai pakaian yang sama dua kali tanpa dicuci dan 
disetrika dulu. 

Dia tak pernah mengkritiknya; sesungguhnya dia merasa bahwa segala 
hal yang dilakukan oleh putranya itu adalah hebat. Satu-satunya masalah yang 
dimiliki Niko adalah kapan saja dia membawa seorang teman wanita ke rumah, 
hubungan mereka segera menjadi dingin setelah berjumpa dengan ibunya. 
Namun tatkala dia mengenal Lina, dia tahu bahwa dirinya sedang jatuh cinta. 
Dia pun memutuskan untuk menjauhkan Lina dari ibunya sebisa mungkin. 

Setelah Lina dan Niko menikah, Sonya selalu hadir, membantu, namun 
Lina tampaknya begitu cemburu tentang hubungannya dengan ibunya, sampai 
pada titik di mana ibunya berhenti berkunjung. Sebagai gantinya, dia akan 
mengunjungi ibunya pada akhir pekan tatkala dia akan bantu-bantu di rumah 
ibunya. Memang, dia punya satu masalah dengan ibunya. Ibunya itu akan 
menelponnya setiap malam dan bicara tiada habis-habisnya di telpon pada saat 
dia mulai bersantai pada malam hari. Tetapi kemudian, dia berpikir bahwa 
ibunya pasti kesepian, hidup sendirian, dan dia memang bertanggung jawab 
terhadapnya. 
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Tatkala Erik lahir, Sonya adalah orang pertama yang datang membantu, 
selalu siap sedia, mencuci pakaian bayi dan merawat Erik. Merawat seorang 
anak adalah sebuah hal yang masih baru bagi Lina. Nasihat ibunya sungguh tak 
ternilai. Namun Lina tampaknya sama sekali enggan untuk menerima nasihat 
itu. Dia menjadi posesif terhadap Erik dan selalu bertengkar dengan Sonya dan 
mengeluh tiada habis-habisnya kepada Niko tentang ibunya itu. Dia mencintai 
Lina namun wanita itu membuatnya jadi gila dengan semprotan-semprotannya 
yang emosional. Dengan otak prianya yang berorientasi memecahkan masalah, 
Niko berpikir bahwa dia seharusnya tidak bekerja keras sepanjang hari lalu 
pulang ke rumah untuk menengahi pertengkaran antara istri dan ibunya. Dia 
mulai berpikir bahwa hidup tak akan serumit ini bila dia membujang lagi. 

Ibu mertua dan menantu perempuan harus membina ikatan bila hidup 
mereka ingin berjalan. Kaum wanita secara alami melakukan hal ini untuk 
bertahan hidup dan perlu melakukan hal tersebut pada saat ini untuk bertahan 
hidup di dunia modern, demi kehidupan yang bebas stres dan untuk 
menghindari menyeret para pria ke dalam masalah-masalah mereka. Para 
wanita perlu menyelesaikan hubungan di antara mereka berdua sendiri tanpa 
melibatkan suami/putra mereka. Sesungguhnya para pria akan menikmati 
perhatian dari dua orang wanita yang bertengkar memperebutkan diri mereka. 
Dan sementara hal ini terus berlanjut akan membesarkan ego mereka. Sang 
istri perlu cukup pintar untuk mengambil alih kendali situasi ini dan memastikan 
bahwa masalah-masalah antara dirinya dengan ibu mertuanya ditangani 
dengan tegas dan bijak. Bila hal ini berjalan maka akan menghasilkan situasi 
sama-sama menang. Hal terakhir yang dibutuhkan oleh seorang wanita adalah 
keluhan ibu mertuanya kepada suaminya tentang dirinya; sesungguhnya dia 
memerlukan seorang sekutu daripada seorang musuh.  

Drama ini merupakan hal yang lumrah. Terdapat di tengah-tengah 
keluarga-keluarga di seluruh penjuru dunia. Di sebagian negara masalah ini 
lebih parah daripada di tempat lainnya. Di Rusia, di mana pasangan yang baru 
menikah tinggal bersama orangtua karena apartemen jarang yang tersedia, 
kultur kebencian yang kuat terhadap ibu mertua meningkat. Di Spanyol ada 
penyakit yang dikenal dengan nama Suegritis, sebuah penyakit yang katanya 
disebabkan oleh para ibu mertua. Ada sebuah suitan karnaval yang dikenal 
sebagai Masasuegras, yang berati “bunuh ibu mertua”. Di ibu kota India, Delhi, 
saat ini ada sebuah bagian penjara yang khusus bagi para ibu mertua, yang 
ditahan karena meminta mahar yang berlebihan dari para menantu perempuan 
mereka, dan membuat perkawinan bubar. Unit tersebut terus berada di bawah 
ancaman kelebihan kapasitas. 

Di Spanyol dan Italia, seorang ibu mertua dapat dituntut atas 
perbuatannya yang merusak sebuah perkawinan. Di Lutz, Florida, ada seorang 
istri yang sudah tak tahan lagi karena suaminya yang terus-menerus membela 
ibunya sehingga dia pun membius sang suami dan menggambar tato wajah ibu 
suaminya yang jelek dan pemarah itu di pipi sang suami. Suaminya 
meninggalkannya dan mengajukan permohonan cerai – lalu menuntutnya atas 
kerusakan di wajahnya. Di Australia, seorang wanita diberitahu oleh seorang 
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apoteker bahwa foto ibu mertuanya dipandang tidak mencukupi baginya 
sebagai otorisasi untuk menjual arsenik kepadanya. 

Di kalangan masyarakat Yahudi, gambaran tentang para ibu mertua 
bahkan lebih konyol lagi. Dalam sebuah dokumenter Amerika Mamadrama, 
pelukan mereka digambarkan sebagai “mencintai seperti seekor beruang yang 
memeluk dengan cinta; pelukan itu akan meremukkan tubuh Anda sampai 
mati.” 

Masalah ibu mertua/menantu perempuan bisa saja ada sejak dari awal 
dan, kadang-kadang, permusuhan itu cukup terbuka. Tatkala Sylvester Stallone 
mengumumkan bahwa dia akan menikahi pacarnya yang hamil, Jennifer Flavin, 
ibunya berkata kepada dunia, “Dia seharusnya tidak menikahi gadis itu. Jennifer 
memang jatuh cinta, namun dengan pikiran untuk menjadi orang penting. Saya 
pikir ada maksud tertentu di dalam dirinya.” Seharusnya dapat ditangkap 
adanya isyarat tatkala wanita itu pernah menyatakan: “Di mata saya, tak ada 
perempuan yang cukup baik bagi Sylvester. Aku akan merebahkan diri dan mati 
untuknya.” 

Bagaimanapun, dalam banyak kasus, tatkala tiga orang yang terlibat 
berusaha untuk menemukan sebuah solusi yang dapat diterima dan mencapai 
sebuah akomodasi, hal itu tidak berjalan. Jika masalah-masalah bermunculan 
sejak dini dalam sebuah hubungan, maka menantu perempuan, perlu 
mengambil tindakan sebagai orang pertama yang berusaha membangun 
jembatan. Dia harus menyadari bahwa waktunya terbatas antara masa pacaran 
dan perkawinan dan, sementara semua perhatiannya telah terfokus pada 
hubungan primernya, ada kecenderungan bahwa, jika dia tidak 
menginvestasikan waktunya sama sekali dalam hubungan tersebut dengan 
calon ibu mertuanya, maka dia akan memperoleh dividen yang negatif. Dia 
hendaknya berusaha dan meluangkan waktu berdua dengan calon ibu 
mertuanya itu, sehingga sang ibu mertua itu melihat dirinya sebagai seorang 
individu yang mandiri, bukan sekadar pasangan istri. Memperkuat hubungan itu 
di atas dasar satu per satu akan mengarahkan ke masalah-masalah yang lebih 
sedikit di mana lebih banyak orang yang terlibat. 

Bagaimananpun, kelak dalam sebuah perkawinan, jika masalah-masalah 
dibiarkan mengakar, sungguh sangat sulit untuk membuat sebuah kesepakatan 
yang bisa berjalan di antara ketiga orang tersebut, yang masing-masing pihak 
memiliki agenda dan prioritasnya sendiri. Salah satu pihak akan jarang sekali 
mau menerima apa yang mereka rasa sebagai sebuah persekutuan dari dua 
orang yang lain. Dengan demikian, pada tahap ini, masalah tersebut haruslah 
diselesaikan oleh dua pihak yang paling terpengaruh – si anak laki-laki dan 
sang menantu perempuan.  
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Pertanyaan pertama yang perlu mereka jawab adalah: 

Apakah mereka berdua mengakui ada sebuah masalah? 
Apakah mereka menginginkan sebuah kehidupan bersama yang 

bahagia, penuh cinta, dan lama? 
Apakah mereka ingin memecahkan masalah itu? 

Bila jawabannya adalah “Tidak” atas salah satu dari pertanyaan-
pertanyaan di atas, disarankan untuk melakukan konsultasi perkawinan. Jika 
jawabannya “Ya”, sang suami dan sang istri hendaknya duduk dan 
berkomitmen untuk menuliskan secara tepat masalah-masalah apa yang 
mereka rasakan. 

Dalam studi kasus di atas, contohnya, Lina dapat menulis: 

Sonya datang tanpa memberitahu, yang berarti kami tidak 
memiliki privasi dan rencana-rencana kami selalu 
berantakan. 

Sonya menelpon tiap malam, pada saat kami sedang berusaha 
untuk menikmati waktu keluarga yang tenang. 

Sonya menuntut perhatian yang terlalu banyak dari Niko, 
sehingga Niko tidak cukup memberikan waktunya untuk 
keluarganya. 

Sonya suka campur tangan. Dia ingin tahu segala hal dan 
terlibat dalam segala kegiatan-kegiatan kami. 

Sonya selalu mengkritik dan tidak punya rasa hormat atas 
kemampuanku, dan selalu mendominasi, mengharapkan 
Niko menaatinya seperti seorang anak kecil. 

Niko, di sisi lain, dapat menulis: 

Ibuku sendirian dan tergantung pada kami untuk 
menghiburnya, namun Lina tidak peduli. 

Di rumah ibuku tidak ada pria untuk mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan yang janggal dan Lina tidak mengerti bahwa itu 
adalah tanggung jawabku sebagai putranya untuk 
membantunya. 

Ibuku berusaha membantu Lina, namun Lina tidak mau berbagi 
Erik, atau menerima nasihat berharga tentang bagaimana 
caranya mengasuh anak. 

Ibuku membuat aku merasa bersalah tatkala aku tidak 
menuruti permintaan-permintaannya. 

Aku tidak paham mengapa setiap orang terus-menerus marah 
sepanjang waktu, tatkala yang kuinginkan cuma bagaimana 
caranya agar bisa bergaul denga baik dengan setiap orang. 
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Kemudian, masalahnya adalah pada Lina dan Niko. Sonya tidak punya 
masalah. Dia telah dibiarkan menjaga kontrolnya atas Niko dan melalui 
putranya itu dia dapat mengontrol Lina dan Erik. Niko tak pernah memutuskan 
tali pusar antara dirinya dengan ibunya. Dia belum benar-benar keluar dari 
rumah “sekarang” dan belum jadi pria dewasa. 

Waktu terbaik untuk memotong tali pusar adalah ketika lahir. 

 
Lina juga jadi seorang yang naif di sini. Dia sudah membantu menjadi 

arsitek penderitaannya sendiri. Dia tidak menetapkan batasan-batasan bersama 
Sonya tatkala dia pertama kali melihat munculnya berbagai masalah. Akibatnya, 
dia telah membiarkan Sonya mengacak-acak perkawinan dan keluarganya. 

Menetapkan Batasan-Batasan 

Menetapkan batasan-batasan berarti membuat aturan-aturan dasar dan 
menarik garis agar pihak lain tidak melintasinya. Nah, Niko dan Lina tidak 
menetapkan batasan-batasan tatkala mereka pertama kali menikah dulu. Inilah 
sebuah jebakan yang sangat mudah dimasuki oleh pasangan muda. Mereka 
belum berpengalaman dan biasanya hidup di dalam batasan-batasan orang lain. 
Mereka tidak bersikap tegas dan biasanya menganggap bahwa para anggota 
keluarga lainnya cuma sedang berusaha membantu dengan nasihat-nasihat 
mereka.  

Menetapkan batasan-batasan dan bersikap tegas adalah dua pelajaran 
vital yang mesti dipelajari oleh pasangan muda yang baru menikah. Tatkala 
batasan-batasan telah ditetapkan, setiap orang tahu seberapa jauh mereka 
boleh masuk. Mereka tahu bahwa jika mereka melanggar batas itu, mereka 
akan mengundang masalah. Di dalam perkawinan mereka, Lina dan Niko akan 
memiliki batasan-batasan, garis-garis yang tak dapat dilintasi bahkan satu sama 
lain, lalu mengapa tidak memiliki batasan-batasan bagi Sonya juga? 

Lina mengklaim bahwa Sonya suka datang tanpa diundang dan 
memberitahu lebih dulu. Maka Sonya perlu dilatih dalam melintasi batasan 
privasi. Dia harus diberitahu bahwa bila dia menelpon dulu sebelum datang 
maka sikapnya itu akan lebih dihargai. Perlu diterangkan bahwa dia dan Niko 
memerlukan waktu-waktu pribadi untuk bersantai atau menggarap rencana-
rencana bersama dan bahwa telpon-telpon yang tak diberitahukan seringkali 
terbukti tidak nyaman bagi mereka. Bisa dipahami, Sonya akan merasa ditolak 
mentah-mentah dan terluka, tapi itu adalah urusan dia. Harus diterangkan 
bahwa cinta mereka tidak berkurang kepadanya namun inilah batasan-batasan 
itu. Sonya pada akhirnya akan melupakannya dan menyesuaikan diri. 

Masalah Sonya yang menginginkan Niko untuk bekerja di rumahnya juga 
sebuah masalah batasan. Niko memang punya tanggung jawab untuk 
membantunya namun sebuah agenda juga harus disetujui oleh Lina. Mereka 
bertiga hendaknya membicarakan hal itu ketika emosi sudah surut. Barangkali 
juga bisa jadi solusi untuk membicarakan hal itu dengan seorang tukang di 
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daerah tersebut, dan memberikan nomor telponnya kepada Sonya. Niko dan 
Lina bahkan bisa menawarkan untuk membayar tagihannya selama setahun 
sebagai gabungan kado ulang tahun dan natalan. Lina dapat menawarkan 
untuk berpartisipasi membantu Sonya merasa menjadi bagian dari keluarga itu. 

Aku dan ibu mertuaku telah hidup berbahagia selama dua puluh 
tahun ini. Setelah itu, kami bertemu. 

Dengan memandang untuk mengasuh Erik, Sonya lagi-lagi telah melintasi 
batasan yang tak ditetapkan. Masalah ini akan menjadi kurang berarti manakala 
kunjungan-kunjungan tersebut hanya dibuat dengan perjanjian. Lina harus 
bersikap tegas. Dia perlu berterima kasih kepada Sonya atas kepeduliannya 
namun perlu menyatakan bahwa dia dan Niko telah menyepakati sebuah 
program bagi perkembangan Erik dan mereka berniat menjalankannya. 

Niko hendaknya membatasi telpon-telpon ibunya pada batasan waktu 
khusus yang disetujui oleh Lina, katakanlah, selama sepuluh menit. Niko 
hendaknya kemudian memberitahu kepada ibunya bahwa dia ada pekerjaan 
yang mesti dikerjakan dan mengucapkan salam perpisahan. 

Akan tetapi, yang paling penting adalah dia perlu membantu ibunya untuk 
mengembangkan minat-minatnya sendiri di luar keluarganya. Di sini bisa 
dimasukkan aktivitas-aktivitas seperti kelompok membaca, menjadi 
sukarelawan di rumah sakit, bergabung dengan kelompok pensiunan, ikut 
kursus atau aktif di organisasi seperti PKK. Baik Niko dan Lina hendaknya 
mendorong Sonya untuk lebih banyak keluar, dan bersiap untuk memberikan 
dorongan kepadanya secara emosional pada masa-masa ini. Mereka juga harus 
siap untuk mengambil minat yang nyata dalam kehidupan “barunya” hingga 
momentumnya datang sendiri. 

Jika Anda dapat membujuk ibu mertua Anda berjalan sepuluh 
kilometer sehari, setelah satu pekan saja maka dia sudah akan 
berada tujuh puluh kilometer. 
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Satu per satu masalah yang dihadapi Lina dapat dipecahkan dengan 
menetapkan batasan-batasan dan menekankan agar hal itu dicamkan. Hal ini 
tidaklah mudah. Pada awalnya Sonya akan merasa sakit, dan mungkin saja 
akan menyerang balik dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan rasa 
bersalah dan pemerasan yang bersifat emosional seperti:  

“Setelah semua yang kulakukan untukmu selama ini!” 

“Kepada siapa lagi aku mesti berpaling?” 

“Kalian sudah tidak mempedulikanku lagi.” 

“Tatkala aku mati nanti kalian akan menyesal.” 

“Kau mementingkan diri sendiri – sama seperti ayahmu.” 

“Sekarang aku merasa sangat sendirian.” 

Bagaimanapun, taktik-taktik semacam itu, hanya akan berhasil bila Anda 
memberinya peluang. Anda tahu bahwa Anda berbuat benar dengan apa yang 
sedang Anda lakukan, Anda telah mengatakannya dengan cukup jelas, Anda 
telah mengecek semua tanggapan yang mungkin muncul dan Anda sudah siap 
untuk menghadapinya. Orang-orang hanya bisa berhasil membuat Anda merasa 
bersalah bila Anda mau menerima rasa bersalah itu.  

Tanggapan pada tahap berikutnya dari Sonya mungkin adalah menarik diri 
dari membantu, yaitu mengasuh bayi. Bahkan mungkin saja dia mengancam 
untuk tidak memberikan warisan. Reaksi-reaksi ini bisa saja terjadi, namun bila 
Niko dan Lina ingin hidup secara mandiri, dewasa dan bahagia, mereka harus 
punya sikap yang tegas. Lina dan Niko hendaknya tidak berusaha untuk 
menjelaskan atau mencari pembenaran atas keputusan-keputusan mereka; 
cukup nyatakan kembali bahwa inilah jalan yang telah mereka pilih. 

Selama dalam proses ini, mereka harus tetap bersikap peduli dan 
mendukung terhadap Sonya. Mungkin ada godaan untuk memutuskan 
hubungan dengannya, khususnya jika serangan balik yang datang lebih tajam 
dari yang mereka bayangkan, namun hendaknya jangan mereka lakukan. 
Mereka perlu menjaga kontak dengannya untuk selalu mengikuti kemajuan 
keluarga mereka namun tetap mendorongnya untuk menjalani kehidupannya 
sendiri. Jika mereka menyertai latihan menetapkan batasan terhadap Sonya ini 
dengan menggunakan empati dan cinta, sebuah hubungan dewasa yang sehat 
dan menyenangkan pada akhirnya, mau tak mau, akan tumbuh. 

Dan, jika segala upaya ini tidak memecahkan masalahnya, pindahlah ke 
kota lain. 
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IV 

TUJUH KELAKUAN PRIA YANG MENJENGKELKAN 

Tiga Orang Laki-Laki Bijak mengikuti sebuah bintang di Timur ke 
Bethlehem untuk menemukan bayi Yesus. Mereka membawa hadiah 
emas, cuka kayu yang dipakai untuk pengasapan dan minyak 
tumbuhan beraroma keras yang biasa dipakai untuk membalsem 
mayat. Namun, bagaimana andaikata mereka adalah Tiga Orang 
Wanita Bijak? 

Kisah Tiga Orang Laki-Laki Bijak dan kelahiran Yesus adalah salah satu 
kisah yang paling banyak diceritakan di dunia. Ini juga sebuah kisah yang, bagi 
kaum wanita, melukiskan semua ciri-ciri pria yang membuat mereka frustrasi. 
Pertama-tama, dengan sederhananya para pria itu berasumsi bahwa langit 
berputar di sekeliling mereka – bintang yang bersinar di Timur memang telah 
dengan sengaja diletakkan di sana agar mereka mengikutinya. Kedua, mereka 
baru sampai di kandang di mana Yesus lahir lebih dari dua bulan setelah 
kejadian itu, kemungkinan besar karena mereka tidak mau berhenti di tengah 
jalan dan menanyakan arah. Ketiga, apa manfaatnya bagi bayi yang baru lahir 
dan ibunya yang kelelahan dengan hadiah-hadiah berupa emas, cuka kayu 
yang dipakai untuk pengasapan dan minyak tumbuhan beraroma keras yang 
dipakai untuk membalsem mayat tersebut? Dan, akhirnya, Tiga Orang Laki-Laki 
Bijak? Siapakah yang pernah melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya 
itu? 

Bayangkan bila kisah ini dimulai dengan Tiga Orang Wanita Bijak. Mereka 
akan menanyakan arah, sampai di tempat pada waktunya untuk membantu 
sang ibu melahirkan bayinya dan membawa bingkisan-bingkisan yang praktis, 
seperti popok, botol susu, mainan dan buket bunga. Lalu mereka akan 
mengeluarkan hewan-hewan dari kandang tersebut, membersihkan kandang, 
membuat masakan, tetap menjalin kontak melalui surat, dan akan ada 
kedamaian di muka bumi ini lebih lama lagi. 

 

Musa keluyuran di padang pasir selama empat puluh tahun. Dia pun 
tidak mau menanyakan arah. 

 

Download eBook/Audiobook Indonesia Gratis:http://myebookyourebook.blogspot.com/
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Sulit untuk meringkas jumlah sifat menyebalkan yang ditemukan oleh 
wanita di dalam diri pria namun, dari surat-surat yang kami terima dari lebih 
dari 5.000 pembaca wanita kami, kami menyimpulkan ada 7 pertanyaan yang 
paling sering diajukan tentang kaum pria. 

 
1. Mengapa pria senantiasa menawarkan solusi dan memberi nasihat? 
2. Mengapa pria suka memainkan remote control? 
3. Mengapa pria tidak mau berhenti di tengah jalan dan menanyakan 

arah? 
4. Mengapa pria ngotot meninggalkan dudukan toilet tetap dalam posisi 

berdiri? 
5. Mengapa pria suka uring-uringan bila diajak pergi belanja? 
6. Mengapa pria punya kebiasaan-kebiasaan yang menjijikkan? 
7. Mengapa pria menyukai lelucon-lelucon yang kasar? 
 

Apa yang dilihat oleh kaum wanita sebagai “kebiasaan-kebiasaan buruk” 
kaum pria terbagi ke dalam dua kategori: kebiasaan-kebiasaan yang 
dipelajarinya sewaktu dia dalam masa kanak-kanak dan kebiasaan-kebiasaan 
yang terkait dengan program otak pria secara fitrahnya. Namun bukan berarti 
hal itu tak dapat diatasi. Siapa pun dapat dilatih ulang, bila Anda tahu caranya. 

1. Mengapa Pria Senantiasa Menawarkan Solusi Dan Memberi 
Nasihat? 

Pria yang hidup bersamaku saat ini rasanya sudah begitu kelewatan 
dengan sikapnya yang suka menawarkan solusi dalam segala hal. Dia 
menasihatiku tentang bagaimana caranya menangani segala hal 
dalam hidupku – entah aku menginginkannya atau tidak! Tatkala aku 
sekadar ingin berbicara tentang hariku atau perasaanku, dia terus-
menerus memotong atau menginterupsi dengan mengatakan apa 
yang seharusnya kulakukan, pikirkan, atau katakan. Dia memang 
hebat dalam masalah memecahkan masalah termasuk “dalam 
berbagai hal” – keran yang bocor, lampu yang tidak menyala, 
masalah dengan mobil atau komputer, dan sebagainya – namun bila 
tiba saatnya untuk mendengar, dia tidak mau. Dan bila aku tidak 
mengerjakan sesuai dengan “nasihatnya” dia pun jadi uring-uringan. 

Susi “yang hampir gila” 

Untuk mengapresiasi mengapa pria ngotot dalam menawarkan solusi atas 
setiap masalah kecil, ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang cara kerja 
otak pria. Kaum pria berkembang sebagai para pemburu, dan kontribusi utama 
mereka untuk keberlangsungan hidup ras manusia adalah kemampuan dalam 
hal membidik sasaran yang sedang bergerak sehingga setiap orang bisa makan. 
Mereka perlu membidik dengan tepat hewan buruan atau musuh yang ingin 
mencuri makanan itu atau mengancam keluarga mereka. Hasilnya, otak mereka 
berkembang dengan area membidik sasaran yang disebut area “pandang 
ruang” yang memungkinkan mereka untuk menjalankan seluruh nalar mereka 
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agar dapat bertahan hidup: membidik sasaran dan memecahkan masalah. 
Mereka menjadi orang-orang yang berorientasi hasil yang mengukur 
kesuksesan diri mereka dengan hasil-hasil, pencapaian-pencapaian, dan 
kemampuan mereka dalam hal menawarkan solusi atas masalah. 
Konsekuensinya, seorang pria masih mendefinisikan siapa dirinya dan harga 
dirinya dengan kemampuannya dalam memecahkan masalah dan pencapaian-
pencapaiannya. 

Nilai pada diri seorang pria didefinisikan dengan hasil-hasil yang 
dapat dicapainya atau dengan bagaimana dia dapat membidik 
dengan akurat seekor zebra yang sedang bergerak. 

Inilah sebabnya mengapa pria suka mengenakan seragam dan topi 
dengan tanda pangkat dan lencana yang memperlihatkan kompetensi mereka 
atau mencerminkan kemampuan memecahkan masalah yang mereka miliki. 
Seorang pria merasa bahwa dialah satu-satunya orang yang paling mampu 
memecahkan masalahnya sendiri dan tidak melihat ada perlunya untuk 
membahasnya dengan orang lain. Dia hanya akan menanyakan pendapat orang 
lain tentang suatu masalah bila dia merasa membutuhkan pendapat dari 
seorang ahli dan dia memandang hal ini sebagai sebuah langkah yang cerdas 
dan strategis. Di sisi lain, pria yang ditanyai pendapatnya merasa terhormat 
dengan adanya pertanyaan tersebut. 

Bila seorang pria meminta nasihat dari seorang pria lainnya, pria 
yang dimintai nasihat melihat permintaan ini sebagai sebuah 
sanjungan. 

Konsekuensinya, bila seorang wanita menawarkan nasihat kepada seorang 
pria tatkala dia tidak memintanya maka akan dipandang olehnya sebagai suatu 
pernyataan dari si wanita itu bahwa dirinya tidak kompeten karena tidak dapat 
memecahkan masalahnya sendiri. Seorang pria memandang bahwa meminta 
nasihat adalah sebuah kelemahan karena dia merasa dia seharusnya 
memecahkan masalahnya sendiri dan inilah sebabnya mengapa dia jarang 
membicarakan tentang apa yang sedang mengganggunya. Pria suka 
menawarkan nasihat dan solusi kepada orang lain, namun nasihat yang tidak 
diminta, terutama dari seorang wanita, tidak disambut. 

Kenapa Wanita Jadi Kesal Atas Solusi Yang Ditawarkan Pria 

Otak wanita diorganisasikan untuk berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap 
dan tujuan utama dari bercakap-cakap adalah semata-mata untuk percakapan 
itu saja. Bagi sebagian besar wanita, dia tidak sedang mencari jawaban dan 
tidak membutuhkan solusi. Di sinilah timbul masalah bagi kebanyakan 
pasangan. Pada penghujung hari wanita biasanya ingin berbincang tentang 
peristiwa-peristiwa yang dialaminya seharian itu dan untuk berbagi 
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perasaannya, namun si pria berpikir bahwa si wanita sedang melimpahkan 
masalah-masalahnya kepadanya untuk dibenahi dan mulai menawarkan solusi. 
Si wanita pun menjadi gerah karena si pria tidak mau mendengar 
pembicaraannya, dan si pria pun menjadi jengkel karena si wanita tidak mau 
menerima solusi yang ditawarkannya. “Kenapa kau tidak diam saja dan 
mendengarkan?” teriak si wanita sambil pergi ke arah pintu. “Kalau kau tidak 
mau menerima pendapatku,” kata si pria berteriak balik sewaktu daun pintu 
dihempaskan di balik punggung si wanita, “jangan memintanya!” Masing-
masing merasa yang lainnya tidak menghargai apa yang mereka katakan. 

Tatkala pihak wanita ingin agar pihak pria memperlihatkan empati, 
pihak pria berpikir bahwa pihak wanita sedang meminta solusi 
kepadanya. 

Pihak pria berpikir dia sedang perhatian dan mencurahkan rasa cintanya 
dengan membantu memecahkan masalah-masalah pihak wanita – pihak wanita 
berpikir bahwa pihak pria cuek atau meremehkan perasaannya dengan 
sikapnya yang tidak mau mendengarkan. 

Studi Kasus: Lia Dan Doni 

Lia sudah melewati hari yang berat di tempat kerjanya: tadi bosnya ada di 
belakangnya, dia disalahkan atas kecerobohan administrasi yang dibuatnya, dia 
kehilangan dompetnya dan kukunya patah. Dia merasa dunia ini runtuh dan 
ingin bercakap-cakap dengan Doni tentang hal itu sesampainya di rumah nanti. 

Dia menelepon Doni untuk mencari tahu kapan dia akan pulang, dan 
menyiapkan makan malam yang enak dengan harapan mereka akan melakukan 
percakapan dari hati ke hati yang lama sambil makan. Pasti Doni nanti akan 
penuh cinta dan simpatik. Lia akan bisa mencurahkan isi hatinya kepada 
seseorang yang peduli dan dia tahu hasilnya nanti dia akan merasa menjadi 
lebih baik lagi. Lia ingin Doni mendengarnya, membuat dirinya merasa dicintai 
dan dipahami, dan memberikan kepastian kepada dirinya bahwa dia akan dapat 
memecahkan masalah-masalahnya. 

Namun Doni pun mengalami hari yang berat. Dia meninggalkan pekerjaan 
dengan sekian banyak masalah utama yang masih belum terselesaikan 
sehingga dia perlu merampungkannya sebelum dia kembali lagi ke tempat kerja 
keesokan harinya. Sementara dia mengemudi mobil pulang ke rumah, 
pikirannya sedang bekerja mencari solusi. Dia tahu dari teleponnya tadi bahwa 
Lia pun mengalami hari yang buruk, namun dia sungguh memerlukan waktu 
luang untuk menapis masalahnya sendiri. 

Sesampainya di rumah, dia menyapa singkat “Hai” kepada Lia dan 
kemudian duduk untuk menonton berita di layar TV. Lia memeriksa makanan 
dan memberitahu Doni bahwa makan malam akan siap dalam waktu lima belas 
menit. Doni berpikir, “Sip! Lima belas menit waktu tenang sebelum kita makan.” 
Lia berpikir, “Sip! Lima belas menit untuk mulai mengobrol sebelum kita 
makan.” 
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Lia: “Bagaimana harimu, sayang?” 
Doni: “Baik.” 
Lia: “Tadi aku mengalami hari paling buruk dalam hidupku dan aku tidak tahan 
lagi!” 
Doni: (masih sambil melihat separo ke berita di layar TV) “Kamu tidak tahan 

lagi tentang apa?” 
Lia: “Bos tadi benar-benar membuat hariku jadi berat. Waktu aku sampai di 

kantor tadi pagi dia berjalan ke tempatku untuk mencek kualitas 
pekerjaanku dan menanyai dengan sikap penasaran mengapa aku belum 
juga merampungkan kampanye periklanan yang baru. Lalu dia bilang bahwa 
dia ingin hal ini dirampungkan pada akhir pekan ini dan bahwa dia sudah 
menjadwalkan pihak klien untuk datang hari Senin dan melihat apa yang 
telah kami lakukan. Tatkala aku berusaha menjelaskan bahwa hal itu belum 
selesai karena aku masih mengerjakan proyek Seinfeld yang dulu katanya 
mendesak kepadaku, dan bahwa aku tidak punya waktu untuk 
merampungkan kedua proyek itu dengan begitu cepatnya, dia memotong 
penjelasanku dan berkata bahwa dia tidak mau lagi mendengar alasan apa 
pun dan hanya ingin kampanye itu sudah berada di atas mejanya sebelum 
aku selesai kerja Jum’at besok. Bisakah kamu percaya itu? Dia tidak mau 
mendengarku . . . (menjadi kesal) . . . lalu dia mengubah pokok 
pembicaraan dan berkata bahwa dia akan menjumpaiku jam enam malam 
hari Jum’at untuk meneliti kembali perubahan-perubahan pada menit-menit 
terakhir. Aku rasanya pengin berhenti kerja aja. Kupikir aku sudah tidak 
tahan lagi . . .” 

Doni: “Ini masalah sederhana, Lia . . . yang mestinya kamu lakukan adalah 
tetap pada prinsipmu dan katakan padanya bahwa kamu tidak dapat 
merampungkan kedua proyek itu dan tanyakan yang mana baginya yang 
ingin dirampungkan lebih dulu? Pergilah besok dan katakan padanya bahwa 
tenggat waktu yang diberikannya itu adalah mustahil dan dia perlu 
menyesuaikannya atau mencari orang lain untuk membantumu dengan 
kedua proyek itu.” 

Lia: (menjadi emosional) “Sungguh aku tidak percaya kamu begitu! Aku 
sedang menceritakan kepadamu tentang bos ini yang memberiku perintah 
begini-begitu dan tidak pernah mau mendengar, dan kemudian kamu mulai 
mengatakan kepadaku apa yang harus kulakukan. Kenapa kamu tidak bisa 
mendengarkanku saja? Aku muak dengan para pria yang selalu merasa sok 
tahu.” 

Doni: “Ayolah, Lia. Bila kamu nggak mau mendengar pendapatku, maka 
berhentilah menceritakan kepadaku masalah-masalahmu. Selesaikanlah 
sendiri dan berhentilah mengeluh kepadaku tentang itu! Aku sendiri sudah 
cukup dengan masalah-masalahku yang selalu kuselesaikan sendiri!” 

Lia: (hampir menangis) “Oke, kamu bisa pergi! Aku akan mencari orang lain 
yang mau mendengarku dan yang tidak akan mengatakan kepadaku bahwa 
apa yang sudah kulakukan salah! Kamu bisa makan malam sendiri! Aku 
pergi dan tidak tahu kapan akan kembali!” 
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Bagi para pria dan wanita di seluruh dunia, ini adalah suatu suasana yang 
sudah terlalu lumrah. Pada akhirnya, Lia merasa murung, tidak dicintai, dan 
terluka. Doni merasa tidak dihargai dan bingung karena Lia baru saja 
mengkritik keahlian nomor satunya: memecahkan masalah. 

Bagaimana Doni Semestinya Menangani Hal Ini Dengan Lebih Baik? 

Mari kita putar ulang adegan ini dan melihat bagaimana Doni dapat 
menghindari malam yang buruk seperti ini. 

 
Lia: “Bagaimana harimu, sayang?” 
Doni: “Baik. Aku punya sedikit masalah pekerjaan untuk diselesaikan sampai 

besok pagi; keadaannya akan jauh lebih baik setelah aku tinggal tidur.” 
Lia: “Tadi aku mengalami hari paling buruk dalam hidupku dan aku tidak tahan 

lagi!” 
Doni: “Oh tidak. Kasihan deh kamu! Coba ceritakan padaku semuanya, namun 

tolong beri aku waktu lima belas menit untuk sendirian dulu memikirkan 
masalah di kantorku, setelah itu baru aku bisa memberikan perhatianku 
sepenuhnya pada waktu makan malam.” 

Lia: “Oke . . . aku akan mengecek makanannya dan memanggilmu kalau sudah 
siap. Mau segelas anggur sekarang?” 

Doni: “Trims, sayang . . . aku mau.” 
 

Dengan Doni meminta waktu luang dan Lia memberikannya, kini Doni memiliki 
waktu dan ruang untuk dirinya sendiri dan memikirkan masalah-masalahnya 
sendiri. Lia merasa tentram dan bahagia bahwa Doni akan ada bersamanya 
pada waktu makan malam nanti di mana dia bisa mengeluarkan uneg-uneg 
yang menyesakkan dadanya dan merasa hidup ini jadi lebih baik. 

Berikut adalah bagaimana suasananya ketika makan malam berlangsung: 
 

Lia: “Bos tadi benar-benar membuat hariku jadi berat. Waktu aku sampai di 
kantor tadi pagi dia berjalan ke tempatku untuk mengecek kualitas 
pekerjaanku dan menanyai dengan sikap penasaran mengapa aku belum 
juga merampungkan kampanye periklanan yang baru. Lalu dia bilang bahwa 
dia ingin hal ini dirampungkan pada akhir pekan ini dan bahwa dia sudah 
menjadwalkan pihak klien untuk datang hari Senin dan melihat apa yang 
telah kami lakukan. Tatkala aku berusaha menjelaskan bahwa hal itu belum 
selesai karena aku masih mengerjakan proyek Seinfeld yang dulu katanya 
mendesak . . . 

Doni: (menunjukkan perhatian di wajahnya) “Sayang . . . kok sampai begitu 
sih. Apakah dia tidak tahu bagaimana kerasnya kamu telah bekerja selama 
ini? Kamu kelihatan sampai begitu stres . . .” 

Lia: “Coba kamu bayangkan betapa stresnya aku! Oh ya, aku mulai 
menerangkan bahwa proyek itu belum rampung karena proyek dari Seinfeld 
begitu menguras waktu. Namun di tengah-tengah penjelasanku dia 
memotong dan bilang bahwa dia tidak mau mendengar alasan apa pun dan 
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ingin agar kampanye itu sudah ada di atas mejanya sebelum aku pulang 
kerja Jum’at besok! Percaya nggak?” 

Doni: (tampak prihatin dan menahan diri untuk tidak memberikan nasihat) 
“Sepertinya dia memang membuatmu berada dalam keadaan yang berat . . 
.” 

Lia: “Dia cuma tidak mau mendengarkanku . . . dia mengubah pokok 
pembicaraan dan berkata bahwa dia akan menjumpaiku jam enam Jum’at 
malam untuk meneliti kembali perubahan-perubahan pada menit-menit 
terakhir. Aku begitu stress dan rasanya pengin berhenti kerja aja . . .” 

Doni: (sambil merangkulnya) “Kamu tadi memang mengalami hari yang sangat 
berat, sayang. Kamu sekarang pengin apa?” 

Lia: “Aku ingin tidur saja malam ini dan bangun pagi besok dan bila aku tidak 
merasa lebih baik, aku sungguh ingin kamu membantuku bagaimana 
menanganinya. Aku hanya begitu kecapekan dan tertekan untuk 
membahasnya malam ini. Trims ya karena mau mendengarkanku, sayang. 
Aku sekarang merasa jauh lebih baikan . . .” 

 
Dengan tidak langsung menawarkan solusi, Doni menghindari sebuah 
pertengkaran, mendapat segelas anggur, dan tidak berakhir dengan tidur 
sendirian di atas balai-balai. Dengan memberi Doni waktu untuk dirinya sendiri, 
Lia menghindari pertengkaran yang biasanya, dan merasa bahagia tentang 
dirinya dan hidupnya. 

Berbisnis Dengan Lawan Jenis 

Pria dan wanita berbisnis dengan cara yang amat berbeda, dan bila salah satu 
pihak tidak memahami sepenuhnya implikasi dari hal itu, maka hubungan bisnis 
mereka akan terbukti secara finansial dalam bahaya. Wanita pertama-tama 
ingin membangun sebuah hubungan pribadi dengan seorang pria sebelum 
melangkah maju ke bisnis, dengan mengobrol berbagai macam hal, seringkali 
dalam tataran yang cukup pribadi, sebagai suatu cara untuk melihat-lihat orang 
seperti apakah si pria dan apakah dia tampak memiliki sifat amanah. Pria 
seringkali benar-benar salah dalam memahami pendekatan ini. Parahnya lagi, 
sebagian berpikir bahwa pihak wanita mungkin mendatanginya untuk keperluan 
seks; yang terbaik hampir semuanya berasumsi bahwa pihak wanita sedang 
meminta nasihat atas masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Lalu para 
pria itu pun merasa punya pembenaran untuk menawarkan solusi, dan 
mengatakan kepadanya apa yang seharusnya dia kerjakan, pikirkan, atau 
katakan. 

Pihak wanita sangat membenci hal ini. Dia cenderung untuk mencatat si 
pria sebagai orang yang tidak mau mendengar dan yang tidak akan 
memberikan banyak perhatian kepadanya bila mereka berbisnis bersama. Si 
wanita makin ragu untuk berurusan dengannya, meninggalkan si pria 
kebingungan bahwa hubungan bisnis mereka tidak berjalan. Seorang pria perlu 
memahami bahwa, bahkan dalam urusan bisnis pun, seorang wanita lebih 
mudah untuk diajak bila dia telah menempa sebuah hubungan pribadi terlebih 
dahulu. Sedangkan seorang wanita perlu memahami bahwa bagi seorang pria 
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rasanya tidak mudah untuk membahas informasi pribadi, dan lebih suka untuk 
langsung saja ke urusan bisnis. Manakala kedua belah pihak memahami hal ini, 
keduanya akan lebih bersedia untuk berkompromi – yang mengarah ke suatu 
hubungan bisnis yang jauh lebih kuat dalam jangka panjang. 

Bagaimana Menghindari Pertengkaran Dengan Lawan Jenis 

Bila seorang wanita kesal atau stres dan butuh bicara, sebuah teknik yang 
sederhana untuk dikatakan kepada seorang pria, “Aku perlu bicara denganmu 
tentang beberapa hal. Aku tidak butuh solusi apa pun, aku cuma ingin kamu 
mendengarkanku.” Seorang pria akan bergembira dengan pendekatan ini 
karena dia tahu betul apa yang mesti dia lakukan. 

Solusi 

Bila seorang wanita sedang bicara, dan seorang pria tidak tahu apakah dia 
sedang meminta solusi atau sekadar bicara saja, si pria dapat menemukan 
jawabannya cukup dengan bertanya, “Apakah kamu ingin aku mendengar 
sebagai seorang pria atau wanita?” Bila pihak wanita menginginkan dia 
mendengar sebagai seorang wanita, si pria hanya harus mendengar. Bila pihak 
wanita ingin si pria mendengar sebagai seorang pria, maka si pria dapat 
menawarkan solusi. Dengan menggunakan salah satu dari kedua cara itu, 
mereka berdua akan merasa senang karena masing-masing memahami apa 
yang diinginkan dari dirinya. 

Seorang wanita biasanya ingin didengarkan, bukan dibenarkan. 

Ringkas kata, pemberian nasihat dirasakan berbeda oleh pria dan wanita. 
Seorang pria memandang bahwa dengan memberikan nasihat adalah bentuk 
perhatian dan memperlihatkan rasa cinta, namun seorang wanita dapat 
menafsirkannya bahwa si pria tidak mau mendengar. Pelajaran yang ada di sini 
sederhana namun kuat. Bagi seorang pria, menyimak dengan empati, 
khususnya bila seorang wanita sedang kesal dan, bila si pria tidak yakin apa 
yang diinginkan oleh si wanita darinya, maka bertanyalah. Bagi seorang wanita, 
jelaskan apa yang Anda harapkan dari pihak pria yang sedang Anda jadikan 
tempat untuk menumpahkan beban Anda. 

2. Mengapa Pria Suka Memainkan Remote Control? 

Selama ribuan tahun, kaum pria akan kembali dari perburuan pada sore hari 
dan menghabiskan malam dengan memandangi api. Seorang pria akan duduk 
dalam keadaan seperti sedang kerasukan ini di antara kawan-kawannya untuk 
waktu lama tanpa berkomunikasi, dan para pria lainnya pun tidak memintanya 
untuk berbicara atau ikut berbicara. Bagi para pria, ini adalah suatu bentuk 
aktivitas yang berharga dalam melepaskan ketegangan dan sebuah cara untuk 
mengisi kembali baterai mereka guna beraktivitas pada hari berikutnya. 
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Bagi para pria modern, melepaskan pikiran dan kepenatan masih 
berlangsung di sore hari, namun kini melibatkan alat-alat bantu seperti koran, 
buku, dan remote control. Pernah kami berada di daerah terpencil Okavango 
Delta, utara Gurun Kalahari Botswana di Afrika selatan. Memperhatikan antena 
parabola yang digerakkan dengan tenaga sel surya pada sebuah galah di atas 
pondok desa, kami masuk ke dalam, dan mendapati sekelompok pria gurun 
Kalahari berpakaian cawat di depan pesawat televisi dengan sebuah remote 
control, semuanya bergiliran memindah-mindah saluran TV ke semua saluran. 

Di surga, setiap pria memiliki tiga buah remote control dan semua 
dudukan toiletnya dalam posisi berdiri. 

 
Kaum wanita di mana pun benci pada pria yang sedang menggonta-ganti 

saluran TV. Ada lelucon populer bahwa banyak wanita yang ingin mengubur 
suami mereka dengan remote control masih tergenggam erat di tangannya. 

Pada ujung hari yang panjang, para wanita ingin santai dengan ikut 
terlibat dalam sebuah acara televisi, terutama serial apa pun yang melibatkan 
interaksi manusia dan adegan emosional. Otaknya terorganisasi untuk 
membaca kata-kata dan bahasa tubuh dari para aktor dan dia ingin menebak 
bagaimana akhir dari skenario hubungan itu. Dia juga menikmati menonton 
iklan-iklan. Akan tetapi, bagi pria, menonton televisi adalah sebuah proses yang 
sama sekali berbeda, dilakukan untuk menuruti dua dorongan hati yang pokok. 
Pertama, memiliki orientasi solusi, otak yang sifatnya memecahkan masalah, 
dia tertarik untuk sampai ke garis dasar secepatnya. Dengan berpindah-pindah 
saluran, dia dapat menganalisa masalah dalam setiap program dan 
mempertimbangkan solusi yang diperlukan. Kedua, para pria suka melupakan 
tentang problem mereka sendiri dengan melihat ke problem orang lain, inilah 
sebabnya mengapa pria yang menonton siaran berita di TV jumlahnya enam 
kali wanita. Karena pikirannya cuma bisa mengerjakan satu hal dalam satu 
waktu, dengan melihat ke problem orang lain dan tidak merasa bertanggung 
jawab terhadap mereka, dia dapat melupakan kecemasan-kecemasannya 
sendiri. Dengan demikian, ini menjadi suatu bentuk pelepasan ketegangan, 
sama seperti berselancar di Internet, memperbaiki mobil, menyiram kebun, 
berolah raga di tempat fitness atau, seringkali inilah favoritnya, bermain seks. 
Selama seorang pria berkonsentrasi pada satu hal, dia selalu dapat melupakan 
kesulitan-kesulitannya sendiri, dan merasa nyaman dengan dirinya. 

Para pria tidak ingin tahu apa yang ada di televisi, mereka ingin tahu 
apa lagi yang ada di televisi. 

Bila seorang wanita sedang cemas atas suatu masalah, tidak ada bedanya 
apakah dia melakukan salah satu dari hal-hal di atas – masalah itu tetap 
terbayang di dalam pikirannya yang multijalur dan dia punya kebutuhan untuk 
membicarakannya agar mendapatkan kelegaan. 
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Perbedaan mendasar di antara kedua jenis kelamin ini kerapkali mengarah 
ke suatu persoalan. Seorang wanita akan sering berusaha untuk berbicara 
dengan seorang pria sementara si pria sedang membaca koran atau sedang 
berpindah-pindah saluran TV dan, karena si pria tidak bereaksi atas apa yang 
sedang dikatakannya, seringkali akan menantangnya. “Apa yang baru saja 
kukatakan tadi?” begitulah tanya si wanita. Yang membuat si wanita frustrasi, 
biasanya si pria akan mampu menjawabnya. Ini karena dia telah 
mendengarkannya sewaktu berbicara tadi namun, karena otaknya sebagian 
besar terisi oleh satu tugas tunggal membaca koran, dia tidak sungguh-
sungguh menyimaknya, atau menganalisa apa yang sedang dikatakan si 
wanita, dia hanya merekam kata-kata itu. 

Wanita sering menuduh pria berada berkilo-kilo meter dari dirinya sewaktu 
dia sedang mengajaknya bicara. Ini membuat pria bingung; mereka merasa 
bahwa kehadiran fisik mereka seringkali sudah cukup. Akan tetapi, wanita 
menginginkan mereka juga hadir secara emosional. Wanita akan benci pada 
sikap tidak perhatian pria yang begitu kentara dan menafsirkannya sebagai 
sikap cuek. Pria akan kesal karena tidak diberi waktu untuk mengaso, bahkan 
setelah mereka berusaha untuk menawarkan solusi dan dibantah. Semakin 
wanita menekan, maka pria pun semakin bertahan. Semakin pria bertahan, 
maka semakin kesallah si wanita. 

Seorang wanita perlu memahami bahwa aktivitas melepaskan pikiran dan 
kepenatan bagi seorang pria adalah caranya untuk melepaskan stres, dan 
hendaknya si wanita jangan memasukkannya ke dalam hati. Tatkala pria bicara, 
maka dia bicara tentang satu hal dalam satu waktu. Sedang otak wanita yang 
multijalur memungkinkannya untuk berbicara tentang sederetan hal, masa lalu, 
masa kini, dan masa depan, semuanya secara simultan. 

Keheningan dari seorang pria bukan berarti dia tidak mencintai si 
wanita. Itu artinya si pria sedang menginginkan waktu yang tenang. 

Seorang pria perlu memahami bahwa seorang wanita butuh 
membicarakan berbagai hal tanpa mencapai solusi dalam rangka melepaskan 
stres yang sedang dirasakannya. 

Solusi 
Untuk memecahkan masalah remote control ini, pihak wanita perlu 
mendiskusikannya dengan tenang bersama si pria tentang betapa hal ini 
membuatnya kesal, dan mintalah agar si pria jangan melakukannya ketika si 
wanita sedang menonton acara kesayangannya. Alternatif lain, si wanita dapat 
saja berusaha menyembunyikan remote itu di suatu tempat yang tak akan 
terpikirkan oleh si pria untuk mencarinya. Dan bila tak satu pun dari strategi ini 
berjalan, si wanita hendaknya mempertimbangkan untuk membeli pesawat 
televisinya sendiri – atau remote control lainnya. 
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3. Mengapa Pria Tidak Mau Berhenti Di Tengah Jalan Dan 
Menanyakan Arah? 

Selama lebih dari 100.000 tahun pria telah menggunakan bagian spasial 
(ruang) otak mereka untuk melacak hewan buruan dan membidik sasaran. 
Selama waktu ini para pria belajar keahlian mengindera arah yang baik dan 
bagaimana melacak kembali jejak-jejak mereka dengan menggunakan 
perasaan, dengan demikian mereka dapat berburu dalam jarak yang panjang 
dan kemudian menemukan kembali jalan pulang ke rumah. Ini sebabnya, 
tatkala masuk ke sebuah ruangan yang tak berjendela untuk pertama kalinya, 
lebih dari satu di antara tiga orang pria dapat mengindera arah Utara dalam 
rentang 90 derajat dan menunjuk ke sana, suatu hal yang hanya dapat 
dilakukan oleh satu di antara lima orang wanita. Fakta yang tidak 
menguntungkan adalah bahwa Anda kaum wanita tak akan pernah belajar 
untuk mengindera Utara; demikian juga Anda tak dapat melakukannya. 
Penjelasan yang paling masuk akal atas kemampuan mengindera arah ini 
adalah bahwa pria memiliki konsentrasi yang lebih tinggi terhadap besi di 
belahan bumi yang tepat sehingga mereka dapat merasakan magnetik Utara. 
Ini adalah keahlian yang sama sebagaimana halnya yang digunakan seorang 
pria untuk menemukan jalan kembali ke tempat duduknya di sebuah 
pertandingan olahraga, merelokasi mobilnya di sebuah garasi parkir bertingkat 
dan kembali lagi ke lokasi yang baru pernah sekali itu didatanginya 
sebelumnya. 

Kaum wanita yang menjaga sarang tidak berani mengambil risiko 
melewati cakrawala sendirian sehingga mereka belajar untuk mencari arah 
berdasarkan sesuatu yang menonjol di muka bumi – mengindera arah tidak 
pernah menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah bagian dari deskripsi 
pekerjaannya. Bila dia dapat melihat sebatang pohon, atau danau atau sebuah 
bukit, dia dapat menemukan jalannya di sekitar itu dan menemukan jalan 
kembali ke rumahnya lagi. Ini juga adalah kunci bagaimana seorang pria 
seharusnya memberitahukan arah kepada seorang wanita. Bila si pria berkata 
kepadanya untuk pergi ke arah jalan yang ada pohon oak raksasa, lalu berjalan 
ke arah bangunan bercat ungu di samping Bank Nasional di seberang danau 
kemungkinan besar si wanita akan sampai ke tujuannya. Bila si pria 
mengatakan kepadanya untuk mengambil pintu keluar ketiga pada belokan ke 
barat di jalan raya nomor 23 dan mengemudi 8,5 kilometer ke utara, 
kemungkinan si wanita akan nyasar. 

Kaum pria tidak tersesat – mereka cuma sedang mencari tujuan 
alternatif. 

Bagi seorang pria mengakui bahwa dia tersesat sama halnya dengan 
mengakui bahwa dia gagal dengan keahlian nomor satunya – mencari jalan. 
Dan baginya lebih baik disambar petir daripada mengakui hal itu kepada 
seorang wanita. Bila Anda adalah seorang penumpang wanita dan Anda sudah 
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melewati garasi yang sama sampai tiga kali, penting untuk dijaga agar jangan 
sampai mengkritiknya atau menawarkan nasihat, terutama bila Anda tidak ingin 
berakhir dengan jalan kaki. 

Solusi 

Belilah sebuah peta atau direktori dan tinggalkan di dalam mobil untuknya. Bila 
dia suka komputer, kini sudah tersedia CD-ROM untuk sebagian besar kota-kota 
besar yang menunjukkan gambar rute yang sempurna, yang dapat Anda cetak 
dan bawa dalam perjalanan. Untuk uang yang relatif sedikit, sebuah solusi yang 
hebat adalah membelikannya sebagai kado ultah sebuah Sistem Navigasi Satelit 
genggam, yang merupakan mainan spasial yang hebat bagi anak laki-laki yang 
akan memungkinkannya untuk selalu benar, tidak pernah kesasar dan 
mencintai Anda selamanya. 

Mengapa dibutuhkan 4 juta sperma laki-laki untuk menemukan dan 
membuahi sebuah telur? 

Karena tak satupun yang mau menanyakan arah. 

Sebuah strategi yang cepat dan aman adalah dengan mengatakan 
kepadanya bahwa Anda perlu segera pergi ke toilet, yang akan memaksanya 
untuk berhenti, dan lebih baik lagi di bengkel. Sementara Anda di toilet, dia 
akan punya waktu untuk pura-pura membeli sesuatu dan menanyakan arah. 

4. Mengapa Pria Ngotot Meninggalkan Dudukan Toilet Tetap Dalam 
Posisi Berdiri? 

Hingga akhir tahun 1900an, toilet adalah kotak-kotak kecil yang letaknya di luar 
bagian belakang rumah. Manakala seorang wanita akan menggunakan toilet, 
dia akan mengajak wanita lainnya untuk alasan keamanan. Akan tetapi, pria 
bisa pergi sendiri ke sana dan membela dirinya sendiri bila diperlukan. Pria 
tidak pernah kencing di toilet – mereka melakukannya di semak-semak atau di 
atas sesuatu, sebuah kebiasaan yang oleh para pria modern diwarisi dari para 
leluhurnya. Inilah sebabnya mengapa Anda jarang melihat seorang pria yang 
kencing di sebuah tempat terbuka, selalu di atas sesuatu seperti tembok atau 
pohon dan, sebagaimana halnya hewan-hewan lainnya, ada unsur intrinsik 
untuk menandai teritorialnya. Tatkala pembilasan toilet ditemukan pada akhir 
abad ke-19 (menurut klaim Thomas Crapper), sebuah kamar kecil yang 
sederhana pindah masuk ke dalam rumah dan bangunan-bangunan publik. 
Namun praktik untuk pergi ke toilet secara berkelompok masih tetap berjalan di 
kalangan kaum wanita. Seorang pria tak pernah terdengar berkata, “Hey Fred, 
aku akan ke toilet nih . . . kamu mau ikut?” 
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Tatkala kaum pria pergi ke kamar mandi, mereka tidak pernah 
membawa bala bantuan. 

Pada hari ini, di mana-mana toilet umum memiliki fasilitas yang terpisah, 
dengan tempat duduk bagi kaum wanita dan tempat kencing yang menempel di 
tembok bagi kaum pria. Kaum wanita selalu duduk, namun di kalangan pria 
hanya 10 sampai 20% dari waktunya yang digunakan untuk duduk. Rumah-
rumah modern dituntut memiliki disain dan dibangun untuk mengakomodasi 
baik pria dan wanita secara setara, namun kaum pria tidak diuntungkan dengan 
toilet-toilet rumah itu yang hanya mengakomodasi kebutuhan kaum wanita. Di 
dalam rumah itu, seorang pria akan mengangkat dudukan toiletnya agar 
supaya tidak basah bila nanti ada wanita yang akan duduk di sana. Namun bila 
kelupaan untuk tidak mendudukkannya lagi setelah itu, si pria akan dikritik 
habis-habisan. Kebanyakan pria jadi kesal sekali karenanya. Mengapa para 
wanita tidak mau bergiliran untuk memosisikan dudukan itu dalam posisi berdiri 
demi pria? Di beberapa tempat di dunia ini seperti Swedia; bahkan ada undang-
undang bagi pria untuk duduk ketika sedang kencing di toilet umum karena 
secara politik hal demikianlah yang benar. 

Tatkala Tuhan telah selesai menciptakan alam semesta, Dia 
menyadari bahwa masih ada dua hal yang tertinggal untuk 
membedakan Adam dan Hawa. Satu, kata-Nya menjelaskan, adalah 
sebuah alat yang memungkinkan pemiliknya untuk kencing berdiri. 
Adam ingin sekali mendapatkannya dan meminta terus agar dia 
diperkenankan untuk mendapatkannya. 

Hawa tersenyum dengan anggun dan berkata kepada Tuhan 
bahwa bila Adam begitu amat menginginkannya, maka biarlah dia 
mendapatkannya. Maka Tuhan pun memberikannya kepada Adam, 
yang segera pergi dan dengan senangnya kencing di pohon, 
membuat pola di atas pasir. Dan Tuhan melihat bahwa hal itu baik. 

Tuhan kemudian berpaling kepada Hawa. “Baiklah, sekarang 
yang satunya lagi.” Kata-Nya, “Kurasa engkau dapat memilikinya.” 

“Terima kasih,” jawab Hawa. “Apa namanya?”  
Tuhan tersenyum kembali sambil menjawab, “Orgasme 

berganda.” 

Di Swedia beberapa tahun yang lalu, sekelompok kaum feminis 
menyerukan agar diberlakukan adanya larangan untuk tempat kencing khusus 
pria dengan landasan bahwa kaum pria yang kencing berdiri adalah “suatu 
bentuk kemenangan maskulinitas mereka” dan dengan demikian melecehkan 
kaum wanita. Para feminis ini tidak mendapatkan dukungan yang terlalu 
banyak. Di beberapa tempat, biasanya kantor-kantor periklanan yang trendi di 
AS, tempat kencing yang menempel di tembok semakin dikurangi secara 
bertahap, akan tetapi, alasan demi toilet yang uniseks, semuanya dengan bilik-
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bilik individual, lebih dikarenakan landasan untuk menghemat uang dan 
mengoptimalkan tempat daripada alasan apa pun tentang kesetaraan jenis 
kelamin. Sebuah perusahaan Belanda pada tahun 2000 mengumumkan 
peluncuran ke pasar “tempat kencing feminin” dunia pertama. Sejauh ini, belum 
ada dampak yang sangat besar dalam kebiasaan toilet global.  

Salah seorang pembaca pria kami mengirim surat yang menceritakan 
bagaimana dia dan istrinya menyelesaikan pertengkaran soal tempat duduk 
toilet ini: 

Kaum wanita mestinya memahami bahwa kadang-kadang penis 
pria punya pikirannya sendiri. Seorang pria bisa saja pergi ke bilik 
toilet (karena semua tempat kencing yang menempel di tembok 
sedang dipakai), mengarahkan penisnya dengan tepat ke toilet, 
namun ia tetap saja masih mengencingi gulungan kertas toilet, 
bagian bawah kaki celana kirinya, dan sepatunya. Kuberitahu, si 
Buyung ini tidak bisa dipercaya. 

Setelah menikah selama 28 tahun, istriku kini telah melatihku. 
Aku tidak boleh lagi kencing seperti laki-laki – berdiri. Aku disuruh 
duduk dulu baru kencing. Dia telah meyakinkanku bahwa ini adalah 
harga yang kecil untuk dibayar. Bila tidak, bila sampai sekali lagi dia 
pergi ke toilet pada malam hari dan duduk di atas dudukan toilet 
yang basah terkena kencing, atau terperosok ke dalam lubang toilet 
karena aku tidak mengembalikannya dalam posisi duduk, dia akan 
membunuhku sewaktu aku tidur. 

Juga ada masalah dengan ereksi pada waktu pagi hari, sehingga kesulitan 
pihak pria pun menjadi dua kali lipat untuk menentukan arah yang tepat, dan 
menerangkan mengapa porselin dinding menjadi basah. Bahkan dengan duduk 
pun, lapor si pria, ada masalah-masalah mekanis besar yang hanya dipahami 
oleh para pria. Kini dia mengasah keahlian menghadapkan wajah ke bawah di 
atas lubang toilet dalam posisi “Superman Terbang” dalam rangka memastikan 
bahwa tidak ada air kencing yang lolos. 

Kaum wanita perlu memahami bahwa kaum pria tidak dapat 
disalahkan sepenuhnya. Kami sensitif atas kepedulian mereka 
tentang soal kesehatan dan kebersihan kamar mandi, namun 
kadang-kadang keadaannya di luar kendali kami. Ini bukanlah 
kesalahan kami . . . 

 
Sesungguhnya, kaum pria tidak sungguh-sungguh mempedulikan apakah 

tempat duduknya duduk atau berdiri, namun mereka bisa terganggu dengan 
seorang wanita yang menuntut agar tempat duduk itu diturunkan kembali, 
daripada memintanya dengan halus – atau melakukannya sendiri. 
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Solusi 

Meminta pria untuk duduk sewaktu dia kencing biasanya berarti tidak ada lagi 
masalah. Bila si pria menolak, maka perlu diterangkan dengan halus namun 
tegas bahwa jutaan pria di dunia Islam setiap harinya kencing dalam posisi 
duduk – tanpa merasa bahwa maskulinitasnya sedikit terusik dengan hal itu. 
Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. hanya pernah sekali saja kencing 
dalam posisi berdiri, dan itu pun sewaktu beliau sedang berada di kebun di 
mana tidak memungkinkan untuk duduk. Bila ini masih tidak dapat membujuk 
seorang pria, maka cukup tetapkan saja aturan-aturan baru di rumah. 
Semenjak sekarang, adalah tugas si pria untuk membersihkan toilet, dan itu 
berarti melap lantainya setiap hari untuk membersihkan percikan-percikan 
kencing yang berceceran. Hal ini mungkin dengan sangat cepat akan 
mendatangkan suatu pandangan yang secara menyeluruh positif terhadap 
kencing dalam posisi duduk . . . 

Bila Anda tidak mampu melakukannya, solusi yang jitu adalah dengan 
selalu membeli rumah yang memiliki dua toilet – satu untuk pria dan satu untuk 
wanita – atau merenovasi rumah yang sekarang untuk menambah kamar mandi 
ekstra. Dengan cara ini, Anda berdua dapat menikmati standar-standar 
kebersihan dan kesehatan yang Anda pilih, tanpa harus merasa stres satu sama 
lain. 

5. Mengapa Pria Suka Uring-Uringan Bila Diajak Pergi Belanja? 

Asyiknya menjadi laki-laki adalah Anda dapat membeli dua stel pakaian, tiga 
kemeja, sebuah sabuk, tiga dasi dan sepasang sepatu dalam waktu kurang dari 
delapan menit. Dan pakaian itu sudah cukup bagi seorang pria sampai sembilan 
tahun. Dia dapat membeli kado Natal bagi seluruh keluarga dalam waktu 
kurang dari 40 menit pada pukul 16.30 pada tanggal 24 Desember dan dia 
dapat melakukan hal itu sepenuhnya seorang diri. 

Bagi seorang pria, sepasang sepatu, satu setelan dan sepasang 
kemeja akan bisa dipakai sampai beberapa kali musim berganti. 
Potongan rambut yang sama juga bisa bertahan selama bertahun-
tahun, mungkin beberapa dekade. Dan, yang lebih lagi, dompetnya, 
sebagai konsekuensinya, akan bertahan jauh lebih lama juga. 

Tingkat berbelanja sebagian besar pria hampir sama dengan tingkat 
mereka yang pergi memeriksa prostat ke tempat seorang dokter yang 
bertangan dingin. Psikolog Inggris Dr. David Lewis mendapati stres yang 
dialami oleh para pria sewaktu berbelanja untuk natalan sama dengan stres 
yang dialami oleh para petugas polisi yang berhadapan dengan para pelaku aksi 
kerusuhan. Bagi sebagian besar kaum wanita, sebaliknya, berbelanja adalah 
bentuk pelepasan stres yang paling digemari. 

Alasan-alasannya jelas bagi siapa saja yang telah mengkaji perbedaan 
perkembangan pria dan wanita, dan mereka yang memahami bagaimana otak 



KENAPA PRIA HOBI BOHONG 

 74

mereka diprogram. Kehidupan para pria pada awalnya dahulu sebagai pemburu 
telah memberikan sebuah bentuk visi lorong pada diri mereka, yang 
memungkinkan mereka untuk bergerak langsung dari titik A ke titik B dalam 
sebuah jalur yang lurus. Banyaknya jumlah zigzag yang diperlukan melewati 
toko-toko dan para penjual untuk melakukan ekspedisi belanja yang sukses 
membuat pria merasa tidak nyaman, karena suatu perubahan arah 
mensyaratkan adanya sebuah keputusan yang dibuat dengan lebih sadar. 
Namun, bagi kaum wanita dengan visi periferal mereka yang lebih luas, dapat 
menentukan arah dan berzigzag di mal perbelanjaan yang sesak dengan mudah 
saja. 

Kaum pria berkembang menjadi makhluk yang membunuh dengan cepat 
dan pulang ke rumah. Pada hari ini, demikianlah tepatnya bagaimana para pria 
ingin berbelanja. Kaum wanita berbelanja dengan cara yang sama sebagaimana 
leluhur mereka pada zaman purba yang mengumpulkan makanan: pergi pada 
suatu hari dengan sekelompok wanita lainnya ke suatu tempat di mana salah 
seorang dari mereka ingat ada sesuatu yang enak terlihat sedang tumbuh. 
Tidak perlu adanya tujuan atau arah tertentu, dan batasan waktu tidaklah 
penting. Mereka menghabiskan hari itu untuk berjalan-jalan dari satu tempat ke 
tempat lainnya secara tak terstruktur, sambil memencet-mencet, membaui, 
merasakan dan mencicipi segala hal menarik yang dapat mereka temukan, 
sambil berbincang-bincang satu sama lain tentang berbagai topik yang tidak 
saling berhubungan. Bila tak ada yang bisa diambil dan mereka pulang pada 
penghujung hari itu dengan membawa sedikit hal yang bisa diperlihatkan 
sebagai hasil usaha mereka, mereka tetap merasa gembira bahwa tadi mereka 
telah mengalami hari yang menyenangkan. Bagi kaum pria, ini adalah konsep 
yang tak terbayangkan. Bagi pria keluar pada suatu hari bersama sekelompok 
pria lainnya dengan tanpa adanya tujuan yang jelas, maksud yang jelas atau 
batasan waktu, dan pulang ke rumah dengan tangan kosong, akan membuat 
dirinya masuk ke dalam golongan orang-orang yang gagal. Inilah sebabnya, 
tatkala seorang pria diminta untuk membeli susu, roti dan telur pada perjalanan 
pulang dari tempat kerja, mungkin dia akan datang dengan membawa sarden 
dan manisan. Dia lupa tadi si wanita minta apa kepadanya dan pulang ke 
rumah dengan membawa sepasang “penawaran” sebagai gantinya – kecepatan 
membunuhnya sendiri. 

Seorang wanita akan berpakaian dengan cermat sesuai dengan 
cuaca, musim, gaya, warna kulitnya, kemana dia akan pergi, 
bagaimana perasaannya terhadap dirinya pada hari itu, siapa yang 
dijumpainya, apa yang akan dilakukannya. Bagi seorang pria sudah 
cukup dengan mengendus bau sepotong pakaian yang ditaruhnya 
di atas lengan kursi. 

Riset menunjukkan bahwa para pria bukan hanya tidak suka berbelanja 
makanan dan pakaian; namun hal tersebut juga tidak baik bagi kesehatan 
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mereka karena menimbulkan stres. Namun ada cara-cara untuk membantu 
seorang pria agar merasa positif tentang pengalaman berbelanja. 

Trik Berbelanja Makanan 

Senantiasalah biarkan pria mendorong kereta belanja. Para pria suka 
memegang kendali dan mereka suka “menyetirnya” dan menggunakan 
kemampuan spasial (ruang)nya – mencari sudut, menentukan kecepatan, dan 
sebagainya. Bahkan pria menyukai kereta yang ada roda-rodanya, karena 
model ini merupakan sebuah tantangan yang lebih besar lagi bagi keahlian 
spasial dan mencari arah mereka. Banyak pria yang diam-diam membuat suara 
Brrrrrrrrrrrmmmmm di dalam kepalanya sebagaimana ketika mereka masih 
kanak-kanak dulu. Tanyakanlah kepadanya bagaimana caranya meletakkan 
makanan dengan posisi yang paling pas di dalam kereta – ini akan 
membuatnya menggunakan keahlian spasialnya lagi untuk mendapatkan 
jawaban yang tepat. Para wanita suka berzigzag sewaktu mereka berbelanja di 
supermarket dan bekerja dengan menggunakan sebuah daftar namun pria lebih 
suka langsung saja, berbelanja berdasarkan ingatan dan memeriksa setiap 
barang yang tampaknya bagus. Hasilnya pria selalu membawa pulang barang 
yang sama – misalnya, lemari dapur seorang pria bujangan berisi 26 kaleng 
buncis matang dan 9 botol saus tomat namun tidak banyak lagi lainnya. 
Sementara Anda kaum wanita berzigzag di antara lorong-lorong rak barang 
dagangan, berikan kepada pria Anda tujuan-tujuan yang jelas – merek-merek, 
cita rasa, dan ukuran dan tantang dia untuk menemukan harga terbaik dan beri 
ucapan selamat bila dia berhasil. Senantiasalah tanyakan kepadanya apa yang 
ingin dimakannya, berikan kepadanya banyak pancingan yang positif dan 
belikan dia hadiah istimewa seperti coklat. Seorang wanita mungkin akan 
mengerutkan keningnya dan berkata, “Semuanya ini hanya untuk berbelanja 
makanan?!” Namun ingatlah, berbelanja tidak terprogram di dalam otak pria 
sehingga diperlukan adanya insentif di sini. 

Trik Berbelanja Pakaian 

Bagi kebanyakan wanita, tampaknya seakan-akan pria diprogram untuk 
membeli pakaian buruk bagi diri mereka sendiri dan hal ini tidaklah jauh dari 
kenyataan. Selama sekurang-kurangnya 100.000 tahun, kaum wanita 
berpakaian untuk menarik perhatian sementara kaum pria berpakaian untuk 
menakut-nakuti musuh-musuh mereka. Kaum pria akan mencat wajah dan 
tubuh mereka, memasang tulang di hidung mereka, memakai tengkorak kerbau 
mati pada kepala mereka dan memasang batu karang yang disambungkan ke 
ujung penis mereka. Kita seharusnya tidak terkejut bila para ilmuwan 
menemukan bahwa para pria, terutama para pria yang heteroseks, memiliki 
gen “berselera rendah” dalam hal berpakaian. 

Kami selalu bergandengan tangan. Bila kulepas maka dia pun pergi 
berbelanja.—ALLAN PEASE 
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Prinsip-prinsip pemberian motivasi yang sama juga berlaku untuk 
berbelanja pakaian sebagaimana halnya untuk berbelanja makanan – berikan 
ukuran, warna, buatan, dan rentang harga kepada seorang pria, dan lepas dia 
untuk berburu. Otak pria diorganisasikan untuk berkonsentrasi pada satu tugas 
tunggal. 

Apa yang kamu tahu dari seorang pria yang pakaiannya rapi? 
Istrinya pandai memilihkan pakaian untuknya. 

 
Sebuah kunci tentang bagaimana pria berbelanja diungkapkan dalam 

sebuah studi dengan ayam. Tatkala ayam-ayam ini diberi makan dengan 
hormon pria, mereka mematuk makanan berwarna mereka dengan cara yang 
berbeda. Mereka memakan semua biji berwarna merah hingga habis, lalu 
semua biji berwarna kuning. Ayam-ayam lain (yang tidak diberi hormon pria) 
memakan semua makanan yang berwarna-warni itu dengan tidak beraturan. 

Solusi 

Cukup berikan saja kepada seorang pria satu hal pada satu waktu dan jangan 
berusaha meyakinkannya bahwa engkau menghemat banyak uang dengan 
membeli lebih banyak. Jangan pernah bertanya kepadanya, “Apakah aku lebih 
baik memakai pakaian biru atau emas?” Seorang pria kelimpungan karena dia 
tahu bahwa dirinya tidak akan pernah mendapat jawaban yang tepat dan 
dengan demikian akan gagal. Sebagian besar pria memiliki dua pasang sepatu, 
otak pria memiliki keahlian terbatas untuk mematut-matut pola dan disain, dan 
satu dari delapan orang pria buta warna atas salah satu dari warna merah, biru, 
atau hijau. Bila seorang wanita meminta seorang pria untuk berbelanja 
untuknya atau membawakannya sebuah item dari rak pakaian, si wanita harus 
memberitahukan kepada si pria ukuran yang tepat dari pakaian yang 
diinginkannya. Bila si pria mendapatkan satu ukuran yang kebesaran si wanita 
menuduh si pria mengatakan bahwa dirinya gendut. Bila ukurannya kekecilan si 
wanita berpikir bahwa berat badannya bertambah. Bila si wanita menanyakan 
tentang setelan pakaian kepada seorang pria, si wanita hanya perlu 
memberinya instruksi untuk memilih rata-rata dari satu sampai sepuluh dan 
jangan pernah menanyakan perbandingan seperti “Apakah warna hijau lebih 
baik daripada warna kuning?” Bila seorang wanita meninggalkan seorang pria 
menunggu di luar ruang ganti di “Tempat Duduk-Suami-Yang Menjemukan,” 
maka si wanita harus selalu membawakan untuknya sesuatu yang bisa 
dimakan. 

Bahkan dengan strategi-strategi ini, sebagian besar pria tetap memiliki 
perhatian untuk berbelanja yang lamanya hanya sekitar 30 menit. Bila Anda 
kaum wanita berkeras untuk mengajaknya berbelanja, bagaimanapun, 
lakukanlah hal itu di dekat toko peralatan sehingga, paling tidak, dia dapat 
pulang ke rumah setelah puas mengetes gergaji mesin baru. 
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6. Mengapa Pria Punya Kebiasaan-Kebiasaan Yang Menjijikkan? 

Kaum wanita di mana-mana mengeluhkan bahwa kaum pria memiliki 
kebiasaan-kebiasaan pribadi yang lebih jorok daripada kaum wanita, namun 
riset tidak mendukung hal ini. Kaum pria lebih dapat menerima apa yang 
mereka pandang sebagai kebiasaan-kebiasaan buruk kaum wanita dan kaum 
pria kurang mempedulikan hal-hal yang rinci dibandingkan kaum wanita. 
Dengan demikian mereka bahkan kurang begitu memperhatikan sikap kaum 
wanita yang menjijikkan. 

Enaknya menjadi pria adalah Anda tidak perlu meninggalkan 
ruangan untuk membetulkan bagian-bagian pribadi Anda. 

Berada di puncak daftar kebiasaan-kebiasaan pria yang tidak akan ditolerir 
oleh kaum wanita adalah mengorek lubang hidung, bersendawa, bau badan, 
memakai pakaian dalam yang sudah usang dan menggaruk-garuk 
selangkangan. Namun yang berada pada urutan pertama daftar mereka adalah 
kentut. 

Secara universal kaum wanita tidak bisa menerima kentut walaupun hal ini 
adalah tanda dari tubuh dan diet yang sehat. Bagi kaum pria, apresiasi 
terhadap kentut sebagai sebuah hiburan dimulai pada sekitar umur sepuluh 
tahun, tatkala tingkatan pencapaian seorang bocah laki-laki dihubungkan 
dengan kemampuannya untuk kentut dalam berbagai suasana seperti meniru 
berbagai bunyi atau dengan menggunakan pemantik api untuk menyalakan 
tembakan api biru di dalam ruangan. Tindakan-tindakan ini dilihat sebagai 
suatu pencapaian terbesar dibandingkan penemuan obat untuk penyakit polio. 
Sementara bersendawa rata-rata menempati posisi kedua setelah itu.  

Tukang kentut paling terkenal di dunia adalah Joseph Pojul yang, pada 
tahun 1892, melakukan aksi terkenal di Moulin Rouge di Paris dengan nama “Le 
Petomane.” Aksinya dimulai dengan menceritakan sebuah kisah dengan 
menggunakan suatu rangkaian bunyi kentut yang luar biasa untuk mengisi 
suara-suara berbagai karakter. Dia dapat mengisap sebatang rokok melalui 
sebuah tabung yang ditaruh di atas bokongnya dan juga menyanyikan lagu 
kebangsaan dengan sebuah suling yang dihubungkan ke ujung tabung tadi. 
Konon, para wanita dibuat tertawa terpingkal-pingkal hingga beberapa di 
antaranya bahkan ada yang pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. 

Fakta-Fakta Tentang Kentut 

Sementara 96,3% pria mengakui bila mereka kentut, hanya 2,1% saja wanita 
yang mau mengakuinya. Pria melepaskan rata-rata 1,5–2,5 liter gas sehari 
dengan mengeluarkan rata-rata 12 kentut seharinya yang cukup untuk mengisi 
sebuah balon kecil. Wanita kentut rata-rata 7 kali sehari dan mengeluarkan 1–
1,5 liter gas. Penyebab utama kentut yang berlebihan adalah kebanyakan 
bicara dan berbicara sambil makan. Angin terperangkap di dalam sistem 
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pencernaan dan meskipun kebanyakan dikeluarkan dengan cara sendawa, 
namun sisanya masuk ke dalam usus kecil di mana kemudian bercampur 
dengan gas-gas lainnya dan siap menyembur keluar secara tak terduga. Pada 
tahun 1956, Bernard Clemens dari London berhasil membukukan aksinya yang 
tercatat secara resmi dengan mengentut selama 2 menit 42 detik. 

Mengapa kaum pria kentut lebih banyak daripada kaum wanita? 
Wanita tidak berhenti berbicara dalam waktu yang cukup lama 
untuk membangun tekanan. 

Gas di dalam kentut terdiri dari 50–60% nitrogen dan 30–40% 
karbondioksida. Sisanya 5–10% adalah metana, yang dapat meledakkan 
tambang bawah tanah dan gas hidrogen yang di dalam sebuah bom dapat 
menghancurkan kota. Salah satu sumber terbesar dari gas-gas ini adalah telur, 
sehingga terkenal dengan sebutan “kentut telur busuk.”  

Makanan Yang Menyebabkan Kentut 

Termasuk makanan penghasil kentut terbesar adalah kol kembang, bawang 
merah, bawang putih, kubis, brokoli, kulit padi, roti tawar, buncis, bir, anggur 
putih, dan buah-buahan serta sayur-sayuran pada umumnya. Hasilnya, para 
vegetarian lebih sering mengeluarkan kentut namun kurang begitu berbau. 

Produk-produk yang mengurangi jumlah gas yang dihasilkan termasuk 
tablet arang kayu, produk-produk peppermint dan jahe. Juga tersedia sofa 
berbahan dasar arang kayu. Anda duduk di atasnya dan dijamin ada 
pengurangan 90% bau kentut. 

Hewan ternak dan domba mengeluarkan kentut yang mengandung sekitar 
35% gas metana ke atmosfir bumi yang menyebabkan peningkatan pemanasan 
global dan melebarkan lubang di lapisan ozon. Sapi-sapi yang kentut lebih 
mengancam dunia dibandingkan terorisme!  

Solusi 

Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah menyiapkan makanan sehat 
dari bahan makanan yang kurang menghasilkan kentut, dan memberikan 
secangkir teh peppermint – bukannya kopi – kepada seorang pria setelah 
makan. Diet kombinasi makanan juga membantu, di mana makanannya tidak 
melibatkan karbohidrat dan protein pada waktu penyajian yang bersamaan.  

Para pria hendaknya jangan dibiarkan memakan makanan yang 
menghasilkan gas dalam waktu dua jam sebelum naik ke atas 
ranjang. 
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Juga, galakkan seorang pria agar tidak minum air sewaktu sedang makan. 
Sebelum makan tidak masalah, namun minum sambil makan melarutkan getah-
getah pencernaan sehingga membuatnya cenderung untuk lebih banyak kentut 
setelah itu. Bimbinglah dengan contoh. Kunyah makanan dengan baik, 
makanlah dengan pelan, dan jangan nonton TV pada waktu yang sama. Akan 
tetapi, bila dia tetap ngotot untuk makan dengan cepat dan sering kentut, Anda 
perlu taktik yang lebih dramatis.  

Kisah dari pasangan ini mungkin dapat membantu. Bram selalu bikin 
heboh dengan aksinya yang suka kentut sembarangan di tempat umum seperti 
departemen store kapanpun dia pergi bersama Dona. Setelah dia melepaskan 
satu kentut, dia tetap memasang wajah cuek sehingga tak ada orang yang tahu 
siapa yang tadi kentut. Manakala para pengunjung berpaling ke arah pasangan 
tersebut, biasanya wajah Dona menjadi merah padam dan merasa malu 
sehingga tampak kentara sepertinya dialah yang kentut. Bram menganggap 
bahwa itu adalah suatu hal yang menggembirakan – hingga biasanya terjadilah 
pertengkaran hebat yang mengiringi setelah itu. Di rumah, dia akan kentut di 
atas ranjang dan menyebutnya “ujian cinta sejati.” 

Dona lalu memutuskan untuk membuat “zona bebas kentut” di kamar 
tidur dan dapur. Tatkala mereka berada di tempat umum dia memberitahu 
Bram agar memberi peringatan sekurang-kurangnya 2 menit bila dia merasa 
harus mengeluarkan kentut. Bila dia tidak mematuhi permintaan ini Dona akan 
mengeluarkan gulungan kertas toilet dari tas tangannya dan berkata dengan 
suara nyaring: “Mungkin ini bisa membantu?” 

Seringkali alat persuasif yang paling mujarab dengan pria mana pun 
adalah janji hubungan seks bila dia bersikap manis. Seorang wanita dapat 
menjelaskan bahwa betapa gairahnya padam untuk berhubungan seks dengan 
adanya kentut di kamar tidur. Bila pria menjalankan dietnya untuk memastikan 
dia mengurangi kentutnya, sebagai balasannya dia bisa menikmati kehidupan 
seks yang jauh lebih aktif lagi. 

7. Mengapa Pria Menyukai Lelucon-Lelucon Yang Kasar? 

Tujuan utama humor bagi kaum pria adalah tiga lapis: pertama, demi 
mendapatkan status di kalangan para pria lainnya dengan memiliki 
perbendaharaan humor yang bagus; kedua, membantunya mengungkapkan 
emosi dalam menghadapi kejadian-kejadian atau konsekuensi-konsekuensi 
tragis; dan ketiga, untuk mengakui kenyataan tentang sebuah topik yang 
sedang jadi isu utama. Inilah mengapa sebabnya hampir semua lelucon 
memiliki kata-kata akhir yang lucu dan mengejutkan, yang biasanya berakhir 
dengan tragis. Tertawa berakar pada masa lalu purba kita di mana ia digunakan 
sebagai sebuah sinyal peringatan untuk memberitahu manusia-manusia lain 
bahwa ada bahaya yang mendekat, sebagaimana digunakan di dalam keluarga 
kera.  

Bila, misalnya, seekor simpanse berhasil lolos setelah nyaris diterkam 
singa, ia akan memanjat ke atas pohon, memalingkan kepalanya ke belakang 
dan mengeluarkan rangkaian teriakan HOO-HOO-HOO-HAR-HAR-HAR yang 
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mirip dengan suara tertawa manusia. Ini memperingatkan simpanse-simpanse 
lain akan adanya bahaya itu. Tertawa adalah kelanjutan dari menangis dan 
menangis adalah reaksi kaget dari rasa takut, yang tampak nyata pada bayi-
bayi sejak lahir. Bila Anda dengan sengaja menakut-nakuti seorang anak kecil 
dengan bermain cilup-ba, reaksi pertamanya adalah menangis ketakutan. 
Tatkala anak itu menyadari bahwa situasinya tidak mengancam keselamatan 
jiwanya, dia akan tertawa. 

Pemindaian pada otak memperlihatkan bahwa kaum pria lebih banyak 
tertawa pada hal-hal yang merangsang otak kanan daripada otak kiri, namun 
bagi kaum wanita berlaku sebaliknya. Di Amerika, Universitas Rochester 
mengklaim telah menemukan dari mana asal selera atau kesadaran humor pria 
– ia terletak di lobus kanan depan dari otak di atas mata kanan. Kaum pria 
senang pada humor atau lelucon apa saja yang memiliki pendekatan logis, 
langkah demi langkah dengan sebuah kesimpulan yang sulit ditebak. Berikut 
adalah beberapa lelucon yang relatif membosankan yang merangsang otak 
pria: 

Apa perbedaan antara pelacur dan wanita jalang? 
Pelacur akan tidur dengan siapa saja. 
Wanita jalang akan tidur dengan siapa saja kecuali sama kamu. 
 
Apa perbedaan antara wanita yang sedang haid dengan teroris? 
Dengan teroris kamu masih bisa bernegosiasi. 
 
Mengapa pria memberi nama pada penisnya? 
Karena mereka tidak mau sesuatu yang sama sekali asing membuat 
keputusan besar bagi mereka. 

Sebuah perbedaan besar di antara kedua jenis kelamin adalah obsesi 
kaum pria dalam menceritakan lelucon-lelucon tentang tragedi, kejadian-
kejadian yang mengerikan dan alat kelamin pria. Organ-organ seks kaum 
wanita dapat membuat prestasi yang mengejutkan dalam reproduksi manusia, 
tersembunyi dengan aman dan bila diurai, panjangnya bisa sekitar 4 kilometer! 
Namun kaum wanita tak pernah membuat lelucon tentang itu, memberinya 
nama-nama kesayangan atau menjadikannya sebagai bahan tertawaan. 
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Organ-organ seks kaum pria tergantung di depan dalam posisi yang 
rentan dan berbahaya dan menjadi bahan hiburan dan kegembiraan terus-
menerus bagi kaum pria. Humor di kalangan wanita melibatkan orang-orang, 
hubungan dan kaum pria. Contohnya:  

Apa yang bisa kaukatakan kepada seorang pria yang baru 
melakukan hubungan seks? 
Apa saja sesukamu – dia sudah ketiduran. 
 
Apa definisi kekasih pria yang sempurna? 
Dia bercinta hingga pukul 2.00 pagi setelah itu berubah menjadi coklat. 
 
Mengapa pria tidak bisa pura-pura orgasme? 
Karena tak ada pria yang mau dengan sengaja membuat mimik seperti 
itu. 

Otak kaum pria memiliki kapasitas yang mengagumkan untuk mengingat 
dan menyimpan lelucon. Sebagian pria dapat menceritakan lelucon yang 
mereka dengar di kelas empat namun tidak tahu nama anak-anak para sahabat 
mereka. Para pria berpikir adalah sangat menyenangkan untuk menggoda dari 
atas sebuah mobil yang sedang bergerak ke arah sekelompok wanita yang lebih 
tua – terutama para biarawati – yang tak menduganya, memberi lem super 
atau pelekat di atas dudukan toilet, mengadakan lomba kentut atau merantai 
calon pengantin pria yang mabuk dan telanjang ke sebuah tiang lampu. Bagi 
sebagian besar wanita, tak satupun dari hal ini sama sekali lucu. 

Lelucon begitu penting sebagai sarana komunikasi bagi kaum pria 
sehingga bilamana ada tragedi global, jaringan e-mail dan faks dunia dibanjiri 
oleh kaum pria yang mengirimkan lelucon-lelucon yang berkaitan dengan 
tragedi itu. Entah itu meninggalnya Putri Diana, Serangan 11 September, atau 
perburuan terhadap Osama bin Laden, otak pria segera beraksi. 

Di sinilah terletak perbedaan antara pria dan wanita dalam menyikapi isu-
isu emosional yang serius. Kaum wanita menghadapi bencana atau tragedi 
dengan mengungkapkan emosi mereka secara terbuka kepada yang lainnya, 
namun kaum pria menahan emosi mereka. Kaum pria menceritakan lelucon 
sebagai cara mereka untuk “membicarakan” kejadian tersebut tanpa 
menunjukkan emosi yang kuat yang dapat dilihat sebagai suatu kelemahan. 

Bagaimana Lelucon Dan Humor Menghilangkan Kepedihan 

Tertawa dan menangis memerintahkan otak untuk melepaskan endorphin ke 
dalam aliran darah. Endorphin adalah bahan kimia yang komposisinya mirip 
dengan morfin dan heroin, dan memiliki efek penenangan pada tubuh sekaligus 
pada saat yang sama, membangun sistem kekebalan. Ini menjelaskan mengapa 
orang-orang yang bahagia jarang sakit sedangkan orang-orang yang bersedih 
dan yang sering mengeluh seringkali tampak jatuh sakit. 

Tertawa dan menangis memiliki kaitan yang erat dari sudut pandang 
psikologis dan fisiologis. Pikirkan saat terakhir kali seseorang menceritakan 
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lelucon kepada Anda yang membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal. 
Bagaimana perasaan Anda setelah itu? Perasaan geli itu berasal dari otak Anda 
yang melepaskan endorphin ke dalam aliran darah Anda, yang memberikan 
rasa “melayang” secara alami. Efeknya, Anda pun “terhanyut.” Mereka yang 
memiliki kesulitan untuk tertawa dalam hidupnya seringkali berpaling 
menggunakan obat-obatan, alkohol, atau seks untuk mendapatkan perasaan 
yang sama. Alkohol melepaskan halangan dan membuat orang tertawa, 
melepaskan endorphin, yang mana mengapa sebagian besar orang yang 
biasanya mampu ”jaga image” dengan baik bisa tertawa lebih banyak tatkala 
mereka minum alkohol dan orang-orang yang tidak bahagia akan menjadi 
semakin sengsara atau bahkan bersikap kasar. 

Sehabis tertawa terpingkal-pingkal, seringkali Anda menangis. “Aku 
tertawa sampai menangis!” Air mata mengandung encephalin, yang merupakan 
zat penenang tubuh alami lainnya yang berfungsi melepaskan rasa sakit. Kita 
menangis sewaktu kita mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan, dan 
endorphin serta encephalin membantu memberikan pembiusan sendiri. 

Basis daripada kebanyakan lelucon adalah adanya sesuatu yang 
berbahaya atau menyakitkan pada seseorang. Namun karena kita tahu bahwa 
hal itu bukanlah suatu kejadian yang terjadi sesungguhnya, kita tertawa dan 
melepaskan endorphin untuk pembiusan sendiri. Bila hal itu memang kejadian 
nyata, kita pun segera menangis dan tubuh akan melepaskan encephalin. Inilah 
sebabnya mengapa menangis seringkali segera menyusul selepas tertawa 
terbahak-bahak dan mengapa, tatkala menghadapi krisis emosional yang serius 
seperti kematian, banyak orang menangis, namun seseorang yang tidak dapat 
menerima secara mental kematian itu bisa saja mulai tertawa. Tatkala 
dihantam oleh kenyataan, tawa berubah menjadi tangis. 

Tawa membius tubuh, membangun sistem kekebalan, melindungi dari 
sakit dan penyakit, membantu daya ingat, mengajar secara lebih efisien dan 
memperpanjang umur. Humor punya kemampuan menyembuhkan. Riset di 
seluruh dunia kini memperlihatkan bagaimana efek-efek positif tawa, dengan 
pelepasan penghilang rasa nyeri dari tubuh sendiri, memperkuat sistem 
kekebalan. Setelah tertawa, nadi berdenyut dengan lancar, napas makin dalam, 
pembuluh arteri melebar, dan otot-otot pun rileks. 

Beginilah cara kebiasaan pria dalam menghadapi kepedihan emosional. 
Semakin berat bagi seorang pria untuk membicarakan tentang peristiwa 
emosional, semakin keras tawanya tatkala menceritakan lelucon tentang itu, 
walaupun mungkin oleh kaum wanita dilihat sebagai suatu tindakan yang tidak 
berperasaan dan tidak sensitif. Kaum pria jarang menceritakan kehidupan seks 
mereka dengan para pria lainnya sehingga mereka pun menceritakan lelucon 
tentang hal itu sebagai cara untuk mendiskusikannya. Akan tetapi, para wanita 
akan mendiskusikan kehidupan seks mereka dengan teman-teman wanitanya 
dengan memberikan gambaran yang terperinci tanpa bantuan lelucon apa pun. 
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Jangan Merasa Sakit Hati 

Selama masih ada pria Irlandia, akan ada lelucon Irlandia. Atau lelucon-lelucon 
Asia atau Australia atau feminis. Dan setiap kali ada tragedi, maka akan 
mencuatlah dengan sendirinya lelucon tentang itu. 

Merasa sakit hati adalah sebuah pilihan. Orang lain tak dapat menyakiti 
Anda – Anda sendirilah yang memilih untuk sakit hati. Dan dengan memilih 
untuk merasa sakit hati itu berarti memberitahu kepada dunia bahwa diri Anda 
tidak dapat menyesuaikan dengan problem yang disampaikan melalui lelucon. 
Kami berdua adalah penulis Australia yang tinggal di Inggris, dan orang-orang 
Inggris selalu menceritakan lelucon-lelucon Australia tentang kami: “Apa 
bedanya antara Australia dan yoghurt? Setidak-tidaknya yoghurt punya 
kebudayaan!” “Mengapa Aussie (orang-orang Australia, penj.) begitu 
seimbang?” “Mereka memiliki chip di kedua bahunya.” Dan “Bagaimana kamu 
tahu orang Australia yang kepalanya rata?” “Mereka ngiler dari kedua sisi 
mulutnya.” 

Dengan semua lelucon ini, kami memilih untuk tidak merasa sakit hati. 
Bila lelucon itu bagus, kami pun akan tertawa sama kerasnya dengan orang-
orang Inggris. Dan kemudian, kami bahkan mungkin saja mengadaptasikannya 
untuk dijadikan lelucon tentang para Kiwi (orang-orang Selandia Baru, penj.) 
atau Amerika. Memilih untuk merasa sakit hati adalah sebuah pilihan yang 
negatif, seperti malu atau terluka. Pilihan ini bisa memperlihatkan kepada orang 
lain bahwa Anda memiliki harga diri yang rendah, tidak dapat menguasai emosi 
Anda sendiri atau tidak siap untuk menghadapi sebuah situasi. 

Anda dapat memilih untuk merasa sakit hati karena seseorang 
menceritakan lelucon yang mengatakan bahwa siapa saja yang berasal dari 
negeri Anda bodoh. Itu bukan berarti bahwa mereka memang bodoh dan 
bahkan bila Anda sepakat bahwa mereka memang bodoh, dengan melecehkan 
orang yang menceritakan lelucon itu tidak akan membuat orang-orang tadi 
menjadi lebih pandai. Anda bisa memilih untuk marah karena lalu lintas macet, 
namun ini tidak akan melancarkan lalu lintas. Bila Anda bersikap tenang, 
melakukan pendekatan analitis mengapa lalu lintas ini macet maka Anda 
mungkin bisa mendapatkan solusi yang dapat memecahkan masalah ini. Tak 
ada gunanya memilih untuk marah.  

Bila seorang pria ngotot untuk menceritakan lelucon yang tidak layak pada 
waktu dan tempat yang salah, katakan kepadanya Anda tidak menyukainya dan 
Anda ingin dia berhenti. Bila dia tetap saja melanjutkannya maka beranjaklah 
dari tempat Anda dan lakukanlah sesuatu yang lain. 

Pada sebuah jamuan makan malam, hal tersebut bisa lebih sulit, 
khususnya bila kebetulan Anda adalah tuan rumah. Pria yang Anda minta untuk 
menghentikan lelucon-lelucon yang tidak pantas mungkin bisa merasa 
dipermalukan di depan umum, yang mana justru dapat mendorongnya untuk 
menceritakan lelucon-lelucon yang lebih mengerikan lagi. Mungkin lebih baik 
menggunakan taktik dengan sebuah percakapan tentang leluconnya dengan 
kalimat ini, “Apakah Anda tahu lelucon yang tidak ngawur?” Hal ini akan 
membelokkan percakapan di atas meja menjadi sebuah diskusi umum tentang 
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sifat humor. Anda kemudian selalu dapat membuat terpesona tamu-tamu Anda 
dengan pengetahuan Anda yang luas tentang mengapa pria dan wanita tertawa 
pada tipe-tipe lelucon yang sangat berbeda! 

Kebiasaan Yang Sudah Jadi – Kesalahan Ibunya 

Sebagian wanita melihat para pria sebagai bocah-bocah nakal yang tidak 
pernah dewasa. Mereka mengklaim bahwa para pria melemparkan pakaian 
mereka ke atas lantai, tidak mau membantu di rumah, tidak bisa menemukan 
benda-benda, tidak mau menanyakan arah, ingin selalu dilayani dan tidak 
pernah mau mengakui berbuat salah. Otak wanita diprogram untuk mengasuh 
dan bersikap keibuan pada yang lain, khususnya putra-putra mereka. Mereka 
memungut barang-barang yang ditinggalkan begitu saja oleh putra-putra 
mereka, memasakkan makanan kesukaan mereka, menyetrika pakaian mereka, 
memberi uang dan melindungi dari hal-hal yang mengancam hidupnya. 

Konsekuensinya, banyak anak laki-laki yang beranjak dewasa dengan 
sedikit keahlian dan kemampuan domestik, dan sedikit pemahaman tentang 
bagaimana menjalin hubungan dengan wanita. Putra-putra mereka akan 
tertarik kepada wanita-wanita yang, sebagaimana ibu-ibu mereka, akan 
mengasuh dan mengibui mereka. Pada awal sebuah hubungan baru, sebagian 
besar wanita menanggapi peran untuk mengibui pria baru, namun tatkala 
mereka menyadari bahwa ini bisa menjadi sebuah peran yang permanen, 
keadaannya bisa berubah menjadi kecut. Penting agar dipahami oleh wanita 
bahwa bila dia terus menerus mengibui seorang pria, si pria akan melihatnya 
sebagai sosok ibu dan menanggapi dengan pemberontakan, marah-marah dan 
minggat. Dan tak ada pria yang berpendapat bahwa ibunya menarik secara 
seksual. 

Melatih Ulang Seorang Pria 

Melatih seseorang untuk melakukan apa yang Anda inginkan adalah sama, baik 
mereka anak kecil atau orang dewasa. Anda memberi hadiah atas kelakuan 
yang Anda inginkan dan mengabaikan kelakuan yang tidak Anda inginkan. 
Contoh, bila seorang pria meninggalkan pakaiannya atau handuk basah di atas 
lantai dan bukannya di keranjang cucian, jelaskan dengan lembut bahwa Anda 
lebih suka bila barang-barang itu diletakkan di dalam keranjang sehingga dapat 
dicuci. Bila dia terus berbuat demikian, jangan punguti barang-barang itu. Bila 
mereka campur tangan atas hak Anda untuk merapikan rumah, jelaskan 
dengan tenang bahwa Anda akan meletakkan barang-barang itu di sebuah tas 
plastik di dalam lemari, atau di bawah ranjang atau di dalam bengkel kerjanya.  

Dengan cara ini, bila dia memerlukan barang-barang itu setidak-tidaknya 
dia tahu di mana tempatnya berada. Kuncinya adalah memberikan perhatian 
awal dengan niat Anda dan menghindari bersikap kasar, menghakimi atau 
menyerang, yang mana biasanya hal ini justru memiliki dampak yang 
berlawanan pada pria. Tatkala pada akhirnya dia memerlukan pakaian dalam 
yang bersih, kemeja atau handuk, maka itu akan jadi masalahnya bukan 
masalah Anda.  
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Demikian pula, bila dia meninggalkan perkakas atau rancangan yang 
belum rampung di dalam rumah, katakan kepadanya bahwa Anda juga akan 
meletakkannya di dalam lemari atau laci. Jangan letakkan di bengkelnya atau di 
tempat mana saja yang nyaman baginya, karena hal tersebut justru makin 
memperkuat kelakuan yang tidak Anda inginkan. Bila Anda ingin melatih ulang 
suami Anda, Anda harus menahan dorongan untuk memungut barang yang 
ditinggalkannya. Manakala dia membereskan barang-barangnya, beri dia hadiah 
atas kontribusinya dengan senyum dan terima kasih. Sebagian wanita bisa saja 
mengerutkan kening terhadap pikiran untuk berterima kasih pada seorang pria 
untuk melakukan sesuatu yang sama mendasarnya dengan memungut 
pakaiannya sendiri, namun penting untuk dipahami bahwa kaum pria tidak 
berkembang sebagai penjaga sarang dan kerapian umum bukanlah sesuatu 
yang datang secara alami pada diri mereka. 

Bila ibu seorang pria tidak melatihnya untuk melakukan hal-hal ini, maka 
akan terserah Anda untuk melatihnya. Di sisi lain, bila Anda tetap terus saja 
memunguti barang-barang yang ditinggalkan oleh seorang pria (atau anak laki-
laki), Anda harus menerima bahwa Anda telah memilih untuk menggantikan 
posisi ibunya, dan mungkin saja Anda memang berbahagia atas peran itu. 

Tatkala Anda memahami bagaimana cara kerja otak pria, Anda akan 
mendapati bahwa pria dapat menjadi kegembiraan yang sangat besar untuk 
dimiliki. Para pria sama saja di mana-mana – mereka boleh memiliki warna kulit 
yang beda, budaya yang beda atau sistem kepercayaan yang beda, namun otak 
mereka bekerja dengan cara yang sama tanpa melihat apakah mereka tinggal 
di Trieste atau di Timbuktu. 

Kuncinya adalah untuk selalu mengelola para pria di dalam hidup Anda, 
daripada bertengkar, menjadi marah, atau merasa frustrasi dengan mereka. 
Dengan demikian, kedua lawan jenis ini akan dapat hidup berbahagia 
selamanya. Dan, Anda tak pernah tahu, lain kali kami menanyai para wanita 
tentang tujuh hal yang dilakukan oleh pria yang membuat mereka kesal, 
mungkin mereka tidak akan bisa menyebutnya lebih dari tiga. Bisa saja. 
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V 

MEMASUKI MASA PENSIUN 

Di negara-negara maju, jumlah orang yang menjelang usia pensiun bertambah 
dengan tingkat kecepatan yang mencengangkan. Karena kemajuan ilmu 
kedokteran, bukan hanya proporsi penduduk yang sekarang hidup untuk 
pensiun jumlahnya lebih besar namun mereka juga hidup lebih lama setelah 
pensiun. Jumlah mereka yang hidup sekurang-kurangnya sepuluh tahun setelah 
memasuki masa pensiun telah meningkat dua kali lipat dalam enam puluh 
tahun terakhir ini. 

Sebelum tahun 1940, populasi yang hidup melampaui usia 65 tahun 
persentasenya kecil saja. Mereka yang belum mencapai kemerdekaan finansial 
entah hidup dalam kemiskinan, terus bekerja hingga mati atau ditopang oleh 
anak-anak mereka. 

Sejak tahun 1940an sampai 2020an, rata-rata usia harapan hidup manusia 
akan meningkat hingga lebih dari 50%, dari usia 46 ke usia 72. Sampai tahun 
2020, lebih dari 1 miliar orang akan berusia enam puluh tahun. 

Masalah “Baby Boomer” 

Tatkala Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, tingkat kelahiran dunia 
meledak dengan sebuah generasi baru yang dikenal sebagai “Baby Boomers.” 
Mereka adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1946 dan 1964 dan mereka 
ada 76 juta orang yang kini mulai memasuki masa pensiun. (Untuk kasus di AS) 

Di dalam diri setiap orang tua ada orang muda – yang bertanya-
tanya apa yang terjadi. 

Negara-negara maju kini dipaksa untuk menyisihkan bagian anggaran 
mereka yang besar dan meningkat untuk membantu menopang dan 
mempedulikan populasi yang memasuki masa tua ini. 

Di banyak negara, selama ini telah diperkenalkan adanya sumbangan 
wajib bagi skema pensiun nasional, namun masalahnya terletak pada jumlah 
orang bekerja yang menyetorkan iuran pada dana ini berbanding dengan 
jumlah orang yang sudah pensiun. Di AS, misalnya, rasionya telah turun sejak 
1952 dari 9:1 menjadi 4:1. Sampai tahun 2010, Jepang akan memiliki kurang 
dari dua orang yang bekerja untuk setiap seorang pensiunan dan hal ini bisa 
berlipat ganda bila melihat fakta bahwa orang Jepang kini hidup lebih lama 
dibandingkan orang lain. Wanita-wanita Jepang yang lahir pada tahun 1993 
punya angka harapan hidup hingga 82,51 tahun dan pria punya angka harapan 
hidup hingga 76,25 tahun. 

Pemerintahan di berbagai negara sedang menggarap masalah ini secara 
berkesinambungan. Lembaga-lembaga keuangan dengan gencar memasarkan 
dana-dana pensiunan pribadi. Rak-rak di toko buku dijejali dengan buku-buku 
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tentang kemerdekaan finansial dan rencana persiapan pensiun. Lembaga 
konsultasi pensiun telah menjadi lahan bisnis yang subur. Namun ada dua 
masalah yang sedang naik ke permukaan yang tidak begitu menyedot perhatian 
orang banyak; pertama, efek-efek psikologis pensiun yang ada pada para pria 
dan, kedua, bagaimana para wanita mengatasi masalah dengan pasangan 
mereka dan efek pensiun atas hubungan mereka berdua.  

Kisah Bob 

Bob dulunya berpikir bahwa menghabiskan masa pensiun di wilayah pantai 
rasanya akan seperti menjalani masa liburan panjang. Dia akan menghabiskan 
hari-harinya dalam waktu luang yang sangat menggembirakan – berjemur sinar 
matahari, berenang, makan di luar rumah, tidur larut dan bersantai. Dan pada 
bulan-bulan pertama, itulah persisnya apa yang dikerjakannya. Namun 
kemudian kemurungan suasana pensiun pun mulai terasa, dan disertai dengan 
suatu rasa dendam. 

Dia dan istrinya, Sheila, telah membeli sebuah rumah indah di dekat 
pantai yang memiliki banyak ruang kosong, sebuah taman dan kolam renang, 
dan pindah dua pekan setelah dia mengakhiri masa tugasnya. Mereka mencari 
berbagai macam acara pesta-pesta yang selalu mereka sukai dalam hari-hari 
libur, namun Bob belum bisa membedakan antara menikmati masa liburan yang 
tiba-tiba harus berakhir karena harus segera bergegas kembali memasuki 
jadwal hari kerja yang padat, dan menghabiskan sisa masa hidupnya. 

Seperti hampir semua pria yang memasuki masa pensiun, selama ini 
pekerjaan sudah menjadi fokus kehidupan Bob. Selama lebih dari 40 tahun dia 
setiap hari bangun dalam keadaan tahu persis apa yang harus dikerjakannya. 
Kini, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tak memiliki apa-apa yang mesti 
dikerjakan. Dia mulai merasa cemas tentang bagaimana dia akan mengisi 
semua waktu luang ini. Dulu dia dikenal baik dalam bisnisnya dan dihormati 
banyak orang. Dia dulu memegang kedudukan yang penting, menghadiri rapat-
rapat, melatih orang-orang baru dan memecahkan persoalan setiap orang. 
Akan tetapi, di pantai itu tak ada orang yang mengenalnya atau menginginkan 
pendapatnya tentang apa saja. Statusnya telah pergi. Dia kehilangan 
keterlibatan dengan orang-orang di pekerjaan dan rangsangan mental sehari-
hari yang diperolehnya. Hari-hari di mana dia memecahkan masalah telah 
berakhir. 

Tiba-tiba dirinya terasa terhempas dari dunia kerja yang serba cepat ke 
pantai yang segalanya berjalan dengan lambat. Kini dia tak lagi berakrobatik 
dengan dua atau tiga hal sekaligus untuk menghemat waktu, dia sekarang 
malah berputar-putar untuk berusaha mengisi waktu. Telpon yang ditunggu-
tunggunya dari dunia bisnis yang sangat memerlukan jasanya tak pernah 
datang. Untuk sementara dia masih tetap menjalin kontak dengan teman-
teman dari tempat kerjanya dulu, namun telpon dari mereka pun makin jarang 
dan jarang. Kemarin dia adalah Tuan Penting – hari ini dia adalah Orang Yang 
Tak Terlihat. 

Bob, yang mengalami penderitaan akut dari apa yang merupakan 
kehilangan identitas yang mendadak, segera menjadi semakin sering menuntut 



KENAPA PRIA HOBI BOHONG 

 88

banyak perhatian dari Sheila, mengikuti istrinya itu kemana-mana dan selalu 
mengganggunya sehingga membuat sang istri tidak bisa bergerak sesuka hati. 
Kalimat yang paling sering diucapkannya adalah, “Makan siang nanti pakai 
apa?” Sebelum Bob pensiun, Sheila merasa bebas untuk berbuat apa saja 
sesuka hatinya. Kini dia harus bisa mengatasi masalah sampai ke hal-hal yang 
detil pada hari itu. Hubungan mereka segera mulai menunjukkan adanya 
ketegangan. 

Seiring berjalannya waktu, keadaan akhirnya mulai dapat diatasi, dan Bob 
dan Sheila pun memiliki kawan-kawan baru. Sesungguhnya, acara makan-
makan begitu sering diikutinya sehingga berat badan Bob pun naik banyak 
sekali. Dia pun bosan dengan kegiatan berjemur sinar matahari, melakukan 
sedikit renang dan jarang melakukan kegiatan di kebun. Yang menyedihkan, dia 
telah menjadi orang dengan tipe yang belum pernah dialaminya dalam 
kehidupannya sebelum ini. Dia akan berpikir tentang kerja setiap hari dan, pada 
malamnya, dia seringkali memimpikannya. Dia punya kecurigaan bahwa 
kesehatannya terganggu namun dia tak pernah membicarakan tentang hal itu 
kepada seorang pun, bahkan terhadap dokternya sendiri. 

Tiba-tiba, setelah delapan bulan memasuki masa pensiun yang 
diimpikannya itu, Bob terkena serangan jantung berat. 

Seorang pengusaha yang sangat terkenal berada di sebuah acara 
cocktail party, kegiatan sosial pertama yang dihadirinya semenjak dia 
memasuki masa pensiun. Dia melihat-lihat ke sekeliling ruangan, 
memata-matai seorang wanita yang sangat menarik dan segera 
menghampirinya. “Hai,” sapanya, sambil mengajak salaman. “Kau 
pasti akan mengenal siapa aku.”  

Si wanita memandang balik dengan tatapan kosong kepadanya. 
“Tidak,” jawabnya. “Tapi bila Anda pergi menemui sang tuan rumah, 
dia pasti akan mengingatkan Anda.” 

Seks Dan Masa Pensiun 

Cara pria dan wanita dalam menyikapi usia tua yang mendekat dan masa 
pensiun tampak memiliki perbedaan yang mencolok dalam organisasi otak. 

Karena wanita terdiri dari 40–50% angkatan kerja modern, Anda akan 
mengira bahwa masalah-masalah psikologis yang berhubungan dengan masa 
pensiun akan sama bagi para wanita sebagaimana halnya pada pria. Namun 
karena perbedaan struktur otak dan prioritas yang dimiliki oleh pria dan wanita, 
maka menjadi pengalaman yang luar biasa berbeda. Bagi kebanyakan pria ini 
adalah sebuah bencana yang tiada habisnya dan bahkan dapat mempercepat 
kematiannya. Hal yang sama juga berlaku pada pria yang memenangkan lotere 
atau mendapat warisan uang dalam jumlah yang besar, dan makin muda 
usianya ketika itu terjadi, maka makin parah juga pengalaman yang mereka 
rasakan. 
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Hampir semua pria yang mewarisi atau memenangkan uang dalam 
jumlah besar menjadi bangkrut, menderita sakit parah dan mati 
lebih cepat. 

Selama ini sudah ada banyak buku yang ditulis dan studi yang dilakukan 
tentang masalah-masalah yang dihadapi para pria pensiunan, namun selama ini 
baru sedikit riset yang dilakukan terhadap para wanita pensiunan dan yang tak 
bekerja pada masa pensiun karena masalah utama mereka adalah menghadapi 
pria yang baru saja pensiun. 

Tatkala Seorang Pemburu Berhenti Berburu 

Sekurang-kurangnya selama seratus ribu tahun para pria bangun pada pagi hari 
dan pergi keluar untuk mencari makan bagi keluarga mereka. Kontribusi 
seorang pria atas keberlangsungan hidup manusia cukup sederhana dan jelas – 
menemukan sasaran yang bisa dimakan dan mengenainya. Konsekuensinya, 
otak pria berkembang dengan wilayah-wilayah khusus yang memungkinkannya 
untuk melakukan suatu hal secara sukses. Bagian itu disebut wilayah visual-
spasial. Wilayah ini digunakan untuk mengukur kecepatan, sudut, jarak dan 
koordinat spasial dan juga wilayah yang digunakan oleh pria modern untuk 
melakukan tugas-tugas seperti memarkir mobil secara mundur dalam posisi 
paralel, membaca peta, mengambil jalan masuk ke jalan raya, memprogram 
sebuah video player, memainkan olah raga bola dan mengenai sasaran yang 
sedang bergerak. Dengan istilah sederhananya, itu adalah bagian untuk 
berburu di otak. Ilustrasi di bawah ini tercipta dari pemindaian otak atas 50 
orang pria dan 50 orang wanita, yang memperlihatkan (dalam warna hitam) 
wilayah-wilayah spasial otak yang aktif. 
 

 
Wilayah-wilayah otak yang digunakan untuk berburu. Institute of 
Psychiatry, London, 2000. 

 
Selama puluhan ribu tahun, deskripsi kerja pria khusus untuk berburu, 

sehingga masuk akal bila otak para pria modern akan terorganisasi persis 
seperti yang diperlihatkan oleh hasil pemindaian ini. Para wanita berkembang 
sebagai para penjaga sarang – peran mereka adalah memastikan 
keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Otak mereka berkembang dengan 
wilayah-wilayah kekuatan yang berbeda untuk mengatasi persoalan yang 
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berhubungan dengan tugasnya itu – membidik dan mengenai seekor zebra 
yang bergerak dari jarak tiga puluh meter tak pernah menjadi bagian dari 
tanggung jawab tersebut. Ini membantu menerangkan mengapa hasil 
pemindaian otak wanita memperlihatkan aktivitas yang minimal pada wilayah-
wilayah spasial. 

Pengganti Aktivitas Berburu 

Hingga akhir abad ke-18, teknik pertanian dan peternakan sudah semakin 
maju, yang berarti aktivitas berburu untuk mencari makan tidak lagi menjadi 
prioritas. Untuk mengatasi persoalan frustrasi karena tak lagi diperlukan untuk 
mengejar dan mengenai sasaran, para pria menggunakan dua kegiatan 
pengganti – kerja dan olah raga. Keduanya melibatkan semua unsur dalam 
berburu – mengintai, mengejar, membidik dan mengenai sasaran. 

Konsekuensinya, 90% dari semua olah raga bola modern berasal antara 
tahun 1800 dan 1900 M sebagai pengganti kegiatan berburu. Sekali lagi, inilah 
sebabnya mengapa hampir semua pria terobsesi oleh pekerjaan dan olah raga 
mereka, sementara hampir semua wanita tidak. 

Olah raga-olah raga modern adalah bentuk-bentuk pengganti 
kegiatan berburu. 

Lalu abad ke-20 membawa pukulan yang bahkan lebih telak lagi bagi para 
pria: pensiun. Bukan saja mereka tak lagi diperlukan untuk mengenai sasaran 
yang sedang bergerak, mereka kini bahkan tak diinginkan lagi untuk apa pun. 
Dan di sinilah letaknya permasalahan bagi pria modern yang memasuki masa 
pensiun. Dia masih memiliki otak berburu yang amat sangat terkonfigurasi yang 
dalam kenyataannya kini tak terpakai lagi. Mereka semua sudah berpakaian 
rapi namun tidak ada tujuan untuk pergi kemana. Bukan hanya itu, dia sedang 
duduk-duduk di sebuah pantai terpencil di mana tak ada seorangpun yang 
mengenalnya atau bahkan mempedulikannya. 

Anda tahu bahwa Anda sudah pensiun tatkala Anda tahu semua 
jawaban namun tak ada seorangpun yang pernah mengajukan 
pertanyaan kepada Anda. 

Bagaimana Para Wanita Mengatasi Masalah Pensiun 

Dibandingkan dengan para pria, hampir semua wanita cenderung meluncur 
dengan mulus memasuki masa pensiun dengan tanpa masalah dan sekadar 
“melanjutkan saja kehidupan ini.” Para pria selalu mendefinisikan diri mereka 
dengan pekerjaan dan pencapaian-pencapaian mereka; para wanita biasanya 
menilai harga diri mereka dengan kualitas hubungan-hubungan yang mereka 
bina. Berbagai kajian tentang nilai-nilai pria dan wanita terus-menerus 
memperlihatkan bahwa 70–80% pria di berbagai tempat mengatakan bahwa 
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bagian terpenting hidup mereka adalah pekerjaan mereka, dan 70–80% wanita 
mengatakan bahwa prioritas terpenting – adalah keluarga mereka. Hasilnya, 
para wanita pensiunan tetap menjaga hubungan-hubungan sosial yang telah 
mereka bina atau dengan mudah meluncur ke dalam hubungan-hubungan yang 
baru. Mereka menghabiskan waktu tambahan yang mereka miliki dengan 
mengerjakan hal-hal yang selama ini telah mereka lakukan atau mengambil 
tantangan-tantangan baru yang selama ini tak sempat mereka lakukan sewaktu 
masih dalam masa kerja. 

Para pria menilai pencapaian-pencapaian, para wanita menilai 
hubungan-hubungan. 

Pada masa pensiun, kebanyakan wanita bergabung dengan kelompok-
kelompok untuk meningkatkan hobi atau minat mereka. Mereka bisa kembali 
lagi ke sekolah, meluangkan waktu yang lebih banyak untuk memperhatikan 
orang lain atau bergabung dengan kelompok-kelompok olah raga. Pilihan-
pilihan aktivitas mereka hampir selalu melibatkan interaksi dengan orang lain. 
Seorang wanita memiliki banyak segi identitas dalam dirinya. Dia dapat menjadi 
pencari nafkah, pemberi perhatian, ibu, nenek, mengurus rumah, aktif di 
kemasyarakatan, teman seiring, istri dan kekasih, kapan saja, dan seringkali 
semuanya itu sekaligus. Manakala kehidupan seorang wanita sebagai pencari 
nafkah berakhir, dia melanjutkan dengan semua segi kehidupannya yang lain. 
Dengan kata lain, seorang wanita tetap memiliki identitasnya. Tak ada drama. 
Dia dengan mudah bersahabat dengan keadaan. Dia tak pernah pensiun. 

Kisah Alex Dan Nadia 

Nadia selama ini sangat menunggu-nunggu masa pensiun agar bisa bersama 
suaminya, Alex, berada di sisinya. Ini akan menjadi kesempatan bagi mereka 
untuk melakukan segala hal yang selama ini selalu mereka impi-impikan namun 
tak pernah kesampaian. Anak-anak mereka telah dewasa dan menikah, 
sehingga dia tak lagi perlu mencemaskan mereka. Akhirnya kehidupan Nadia 
dan Alex menjadi milik mereka dan, walaupun mereka telah menikah selama 
dua puluh tahun, Nadia seringkali merasa bahwa dia tidak mengenal suaminya. 
Laki-laki itu selalu bekerja, dan seringkali menghabiskan waktu-waktunya di 
malam hari dan pada akhir pekan untuk mengikuti rapat-rapat atau menjalin 
jaringan dengan kontak-kontak bisnisnya. Kadang-kadang Nadia merasa Alex 
adalah orang asing. Kini, dia merasa bahwa mereka berdua memiliki waktu 
untuk saling mengenal satu sama lain secara menyeluruh lagi. Ini akan menjadi 
hampir seperti bulan madu kedua. 

Dia menyambut masa pensiun dengan perasaan yang benar-benar 
gembira. Dia telah bekerja sebagai seorang perawat hampir seluruh hidupnya 
dan mendapati bahwa pekerjaan itu penuh dengan stres dan bayarannya kecil, 
dengan peluang yang kecil untuk mendapat kenaikan pangkat. Di samping itu, 
dia harus menggabungkan kerja dengan mengurus keluarga, sehingga waktu 
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yang tersisa untuk dirinya sendiri tinggal sedikit. Akhirnya, dengan pensiun ini, 
dia merasa bebas. 

Akan tetapi, tatkala Alex akhirnya pensiun, tampaknya suaminya itu terus-
menerus dalam keadaan gundah-gulana sejak bangun tidur hingga mau tidur 
lagi. Dia tidak ingin melakukan apa pun, hanya duduk-duduk di rumah dan 
menyesali betapa lancarnya perusahaannya beroperasi tanpa kehadiran dirinya, 
dan betapa jarangnya teman-teman kerjanya dulu menelpon untuk meminta 
sumbangan nasihat dan pengalamannya. Nadia tahu bahwa suaminya 
mengalami depresi, namun dia tak dapat membujuknya untuk mengutarakan 
apa yang sedang dirasakannya. Dia merasa akhirnya Alex menyisihkannya dari 
kehidupannya sepenuhnya. 

Pada mulanya, Nadia diam di rumah bersama Alex, sambil berharap 
bahwa pada suatu hari nanti suaminya akan berpaling kepadanya untuk minta 
bantuan. Namun setelah sekian bulan, dia mulai merasa kesal karena suaminya 
itu menjadikan pensiun istrinya sama menyedihkannya dengan pensiun yang 
dialaminya sendiri. Nadia pun mulai lebih sering keluar bersama teman-
temannya sendiri. Dia pergi berenang bersama kelompoknya tiga kali sepekan, 
main tenis dua hari, dan mengikuti kursus seni. Kemudian, dia mulai belajar 
bahasa Italia di kampus setempat. Dia makin jarang menghabiskan waktu di 
rumah. 

“Eh, tahu nggak,” katanya kepada seorang teman dekat, “Aku suka sekali 
menjadi pensiunan. Kebebasan ini . . . aku suka sekali. Satu-satunya hal yang 
kubenci adalah harus pulang ke rumah lagi pada sore hari. Aku mulai bertanya-
tanya apa yang pernah kulihat dalam diri Alex. Meluangkan waktu bersama 
untuk pertama kalinya dalam hidup kami, kusadari kami tidak memiliki satu pun 
kesamaan, dan aku bertanya-tanya apakah kami pernah memilikinya. Bahkan 
hari-hari ini aku tak tahu lagi apakah aku mencintainya, atau bahkan apakah 
masih tetap ingin bersamanya lagi.” 

Menghadapi seorang laki-laki yang sudah pensiun seringkali adalah salah satu 
masalah terbesar seorang wanita dalam hidupnya. Hal ini dapat mengakibatkan 
pertengkaran, air mata, dan bahkan perpisahan. Si pria tampaknya “mengikuti 
istrinya itu kemana-mana dan selalu mengganggunya sehingga membuatnya 
tidak bisa bergerak sesuka hati,” dan bahkan bisa saja memulai untuk berusaha 
mengambil alih tanggung jawab si wanita, dengan memperlakukan istrinya 
sebagaimana halnya dulu dia memperlakukan para karyawannya, menawarinya 
solusi-solusi dan nasihat manakala sesungguhnya si istri tidak 
menginginkannya. Dan, seringkali, si suami mempersalahkan si istri atas 
penderitaan yang dialaminya sendiri. 

Sepasang suami-istri yang telah menikah selama tujuh puluh 
tahun selama ini berada dalam kondisi yang sangat sehat karena si 
wanita berkeras menerapkan pola makan yang sehat dan olah raga. 
Pada suatu hari, mereka berdua tewas dalam suatu kecelakaan 
mobil. Di pintu gerbang surga, malaikat penjaganya 
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memperkenalkan mereka pada kehidupan baru mereka di dalam 
surga. 

Dia memperlihatkan kepada mereka berdua sebuah gedung yang 
sangat megah. “Tapi berapa harganya ini?” tanya sang suami. “Tidak 
perlu bayar,” jawab sang malaikat. “Gratis. Ini kan surga.” 

Lalu sang malaikat memperlihatkan kepada mereka berdua 
lapangan golf yang indah di belakang gedung itu. “Tapi berapa 
bayarnya untuk mendaftar menjadi anggota?” tanya sang suami. 
“Tidak perlu bayar,” jawab sang malaikat. “Gratis. Ini kan surga.” 

Akhirnya, sang malaikat mengantar mereka ke restoran yang 
berada di dalam gedung itu dan memperlihatkan daftar menu, penuh 
dengan makanan yang enak-enak dan lezat-lezat, semuanya dengan 
saus krim yang kental. “Tapi kami hanya mengonsumsi makanan 
berkadar lemak rendah, sedikit garam, dan makanan berkolesterol 
rendah,” kata sang suami. “Jangan khawatir,” jawab sang malaikat. 
“Ini kan surga. Tak ada kalori di surga. Kalian dapat makan 
sebanyak-banyaknya dan tetap ramping dan sehat.” 

Mendengar hal itu, sang suami berpaling ke istrinya dan 
berteriak. “Kamu memang dasar wanita jalang!” makinya. “Kalau 
dulu kau tidak ngotot agar kita makan semua makanan sehat itu dan 
melakukan olah raga segala, maka kita sudah bisa berada di sini 
sepuluh tahun lebih cepat!” 

Mengapa Para Pria Tak Dapat Mengatasi Masa Pensiun 

Masa pensiun adalah perkara besar bagi hampir semua pria dan dapat berubah 
menjadi salah satu periode yang paling membuat stres dalam kehidupannya. 
Bukannya perkara kehilangan pekerjaan itu yang mengakibatkan begitu 
besarnya stres; tetapi adalah kehilangan sesuatu yang lebih besar lagi – 
hilangnya identitas dirinya. 

Menjelang masa pensiun, seorang pria seringkali ingin menyangkal bahwa 
kehidupan kerjanya sedang akan berakhir dengan tiba-tiba. Dia merasa dia 
telah memiliki begitu banyak pengetahuan dan pengalaman, yang diperoleh 
selama masa hidupnya, bahwa para majikan dan teman-temannya tak akan 
bisa kehilangan semua bakat yang dimilikinya, dan tetap berlanjut. Fakta 
bahwa hal itu bisa saja, dan mungkin akan terjadi, selalu terasa menyesakkan 
di dalam dada. 

Tak mampu menghadapi hal ini, banyak pria menenangkan diri mereka 
sendiri dengan keyakinan bahwa sebagai gantinya mereka akan menjadi 
konsultan. Rasanya hal itu memang layak. Pada satu sisi, tak akan diperlukan 
lagi jam-jam kerja yang panjang. Di sisi lain, mereka akan tetap menjadi bagian 
yang penting di dalam perputaran roda. Mereka akan “siap sedia” untuk 
kembali ke tempat kerja untuk memecahkan masalah-masalah yang hanya 
mereka saja yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk 
membereskannya. Bahkan andaikata mereka tidak begitu menyukai pekerjaan 
mereka, mereka tetap ingin agar “kelompok berburu” masih memerlukan 
keikutsertaan diri mereka dalam melanjutkan pengejaran. 
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Seorang pria senantiasa ingin berpikir bahwa kelompok berburu 
masih memerlukan dirinya. 

Akan tetapi, bagi hampir semua pria hal ini jarang sekali terjadi. Generasi 
yang lebih muda memiliki ide-ide dan solusi mereka sendiri, dan kini merasa 
bebas untuk mengimplementasikannya dan mencoba cara-cara baru untuk 
melakukan sesuatu tanpa berkonsultasi dulu. 

Pada hari kerja terakhir, para pria seringkali berkelakar tentang betapa 
mereka berpikir ajal telah tiba tatkala mereka memperhatikan teman-teman 
kerja mereka mengukur kantor mereka, tatkala komputer lama mereka diganti 
dengan komputer model baru dengan merek terbaru pula dan para asisten 
mereka mulai menjawab perintah dengan “Yeah, terserahlah.” Namun tetap 
saja jarang sekali mereka menyadari bahwa, pada acara pesta perpisahan, 
“Selamat berpisah” benar-benar berarti salam perpisahan. 

Mengapa Banyak Pria Yang Lebih Cepat Mengalami Masa Suram 

Sebagian pria mendekati masa pensiun dengan enteng, sambil berpikir bahwa 
hal itu akan mudah. Mereka bersikap tenang, sambil tetap melakukan apa yang 
mereka inginkan tatkala mereka menginginkannya. Namun jika mereka tidak 
mempersiapkan masa pensiun mereka dengan cermat, periode bulan madu ini 
jarang sekali akan terus berlanjut. Kehilangan teman-teman dan rekanan, 
status dan perasaan diri mereka yang penting secara mendadak, dengan cepat 
akan melempangkan jalan ke keadaan depresi. 

Kehilangan identitas seorang pria adalah, dalam banyak hal, mirip dengan 
kematian orang yang dicintai. Mereka pada awalnya menyangkal, diikuti dengan 
depresi, marah dan semoga, pada akhirnya, penerimaan. 

Permulaan datangnya depresi dapat terjadi tanpa diketahui. Pertama-
tama, pria pensiunan itu akan menjadi kecewa dengan kehidupan barunya. Dia 
bisa saja menarik diri, kehilangan vitalitasnya dan mulai tidak aktif. Mungkin dia 
merasa ditolak, tak berharga dan kehilangan libido. Mungkin dia akan larut 
dengan makanan, alkohol atau narkoba. Dia sering terserang masuk angin, flu 
dan penyakit-penyakit ringan. Mungkin dia terkenang, dengan kekecewaan 
yang sangat dalam, tentang hal-hal yang tak dicapainya. Adalah suatu hal yang 
kritis untuk mengenal tahapan ini karena bila dia tidak melewatinya, atau tidak 
bisa mencari bantuan profesional, depresi ini bisa menjadi permanen, 
menghasilkan ketidakbahagiaan, apatis, dan memperpendek usia. 

Para pria pensiunan yang tidak mampu membuat perencanaan 
terus-menerus jatuh sakit. 

Tanda-tanda kemarahan biasanya adalah indikasi awal bahwa dirinya 
sedang memasuki tahapan depresi. Orang lain dipersalahkan atas dilema yang 
dialaminya; pasangan atau keluarganya seringkali menjadi sasaran karena 
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“Mereka tidak memahami bagaimana perasaanku.” Mantan majikannya akan 
dipersalahkan karena tidak mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa 
pensiun. Dia tak dapat memahami keengganan majikannya agar dia bisa 
kembali bekerja paruh waktu atau menempati peran sebagai konsultan, dan dia 
merasa bahwa selama ini dia telah menunjukkan loyalitas yang tak diragukan. 
Kemarahan ini seringkali disalurkan dengan hasrat untuk mengambil alih 
jalannya roda rumah tangga, terutama urusan keuangan dan jadwal kegiatan 
sosial dan keluarga. Dia ingin menjadi direktur bagi keluarganya sekarang. 

Hal yang tak disukai ini bisa membuat sangat frustrasi pasangannya dan 
pertengkaran bisa mulai terjadi secara reguler. 

Kisah Eva 

Tedi sudah menjadi seorang tukang ledeng yang handal pada umur 20 tahun 
dan sudah membuka usaha sendiri pada umur 25. Selama ini dia punya 
kecanduan untuk melakukan riset; dia menyukai fakta-fakta dan angka-angka 
dan sangat sukses dengan manajemen waktunya. Ketika tiba saatnya dia 
memutuskan untuk pensiun pada usia lima puluh tahun, dia telah membangun 
usaha di bidang perledengan yang sangat sukses, menjadi bosnya dan merasa 
bahwa dirinya adalah yang terbaik dalam bisnis itu. 

Selama ini dia selalu termotivasi oleh pikiran tentang suatu hari di mana 
dia akan pensiun lalu dia dan Eva dapat meluangkan waktu mereka bersama 
untuk melakukan traveling dan menghabiskan waktu bersama anak-anak dan 
cucu-cucu mereka. Pada suatu hari, tibalah masa pensiun tersebut dan dalam 
waktu empat pekan telah menjadi mimpi terburuk bagi Eva. 

Kini Tedi berusaha untuk menjadi direktur di rumah tangga. Bukan hanya 
itu saja, dia ingin mengontrol Eva dan segala hal yang dilakukannya! Dia 
mengambil alih urusan keuangan keluarga dan memberi Eva anggaran untuk 
makan; dia ingin tahu mengapa istrinya menghabiskan uang begitu banyak 
untuk barang-barang yang menurut pandangannya tidak perlu. Mereka tidak 
punya masalah keuangan namun dia ingin tahu kemana setiap sen uang itu 
dibelanjakan dan mengapa. Hal itu membuat Eva jadi gila. 

Eva senang berbelanja namun kini Tedi telah memutuskan bahwa mereka 
akan melakukannya berdua dan dia yang akan membuat jadwal waktunya, 
membuat peta kemana mereka akan pergi dan mengapa mereka akan membeli 
sesuatu. Jika Eva masuk ke sebuah toko yang tak tercantum dalam jadwal, Tedi 
pun ingin tahu mengapa dia melakukan hal itu – bukankah dia sudah punya 
cukup pakaian dan sepatu? Dalam salah satu perjalanan, Eva memerlukan 
sebuah bra baru dan Tedi pun duduk menunggu di luar kamar pas. Eva dengan 
cepat menjajal sebanyak mungkin bra – dia tak ingin suaminya itu terganggu 
karena kelamaan menunggu. 

Sementara itu, di luar kamar pas, Tedi sedang mengumpulkan data dari 
staf toko dan para pembelanja lainnya tentang bra – berapa banyak yang 
mereka punyai, mengapa wanita berpikir mereka butuh sekian banyak, 
mengapa harganya begitu mahal, umur sebuah bra dan serentetan pertanyaan 
statistik lainnya. Lalu dia pun akan memberikan pendapatnya kepada mereka 
atas situasi itu. Melalui pertimbangan dan analisis, Tedi menyimpulkan bahwa 
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Eva hanya memerlukan dua bra saja dan bahwa lebih banyak dari itu hanya 
membuang-buang uang saja. Bagi Eva, hal ini sudah keterlaluan. Dia tidak 
membeli sepotong bra pun hari itu – dia memutuskan untuk kembali lain waktu, 
sendirian. 

Tedi merasa bahwa hari-hari Eva akan menjadi lebih sukses bila sang istri 
mempraktikkan manajemen waktu yang efektif sehingga dia meminta istrinya 
itu untuk membuat catatan harian berdasarkan jam, mulai pukul 8 pagi. Eva 
merasa bahwa dirinya seperti berada di sebuah kamp konsentrasi. 

“Apa yang akan kaukerjakan besok?” tanya suaminya. “Aku akan pergi ke 
tempat dokter,” jawabnya. “Dokter tidak akan menghabiskan waktu sepanjang 
hari – lalu apa yang akan kaulakukan pertama kali pada pagi hari?” 

“Aku akan menyedot debu, mencuci pakaian, dan hal-hal lainnya yang 
perlu dikerjakan.” 

Bagi pikiran Tedi yang disiplin dan terorganisir, rasanya sulit memahami 
hal tersebut. Bagaimana istrinya itu bisa melakukan aktivitasnya tanpa sebuah 
perencanaan? 

Pada suatu hari, untuk menggoda suaminya, Eva berkata, “Pertama-tama 
aku akan membersihkan kamar mandi.” 

Tatkala hal itu tak dikerjakan hingga pukul 10 pagi – Eva telah 
memutuskan untuk mencuci sebagai gantinya – Tedi menjadi cemas. Jika 
istrinya itu tidak melakukan apa yang ada dalam jadwal yang disusunnya, maka 
bagi Tedi akan terlalu banyak hal yang menumpuk jadinya. Selama ini hidupnya 
berdasarkan pada jadwal dari jam ke jam, dan hal-hal yang cocok dilakukan 
oleh istrinya itu ternyata tidak sesuai dengan dirinya. Akan tetapi dia 
memperhatikan bahwa pada sore harinya Eva telah merampungkan tugas-
tugasnya dan lebih dari itu tanpa perlu membuat jadwal berdasarkan jam yang 
mesti diikuti. 

Eva mulai mencuri-curi kesempatan untuk keluar rumah guna melepaskan 
diri dari Tedi dan sistem penjadwalannya. “Dia perlu mendapatkan kehidupan!” 
katanya kepada teman-temannya, “dan aku ingin hidupku kembali!” 

Sepasang suami istri pensiunan sedang duduk-duduk di meja 
makan sambil bercakap-cakap tentang usia senja. “Hal terburuk,” 
kata sang istri, “adalah sifat pelupa.” 

“Apa maksudmu?” tanya suaminya. 
“Aku sering sedang melakukan sesuatu hal, dan lupa apa yang 

sedang kukerjakan itu,” jawab istrinya. “Pekan kemarin pada suatu 
hari, aku sedang berdiri di puncak anak tangga, sambil bertanya-
tanya apakah aku sudah sampai di puncak, atau apakah sedang 
mulai berjalan turun ke bawah.” 

“Huh!” kata sang suami. “Aku tak pernah punya masalah seperti 
itu.” 

Si istri tersenyum kecut. “Lalu kemarin aku sedang duduk di 
dalam mobil sambil berpikir apakah aku baru saja masuk untuk pergi 
ke suatu tempat, atau apakah sudah kembali lagi ke rumah dan 
hendak keluar dari mobil.” 
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Sang suami gusar sekali. “Tidak, aku tak pernah mengalami itu 
semua,” katanya berkeras. “Memoriku sempurna, untunglah.” Dia 
mengetuk-ngetuk permukaan meja dua kali, kemudian tampak kaget 
sendiri. “Siapa di sana?” serunya. 

Sisi Negatif Masa Pensiun 

Manakala mulai timbul pertengkaran tentang kemampuan yang berbeda dari 
sepasang suami-istri, dan perbedaan peran yang sedang mereka mainkan, hal 
ini dapat menjadi saat yang berbahaya karena para pasangan mulai merasa 
saling tidak cocok. Pasangan wanita dapat merasa kesal atas apa yang mereka 
rasakan sebagai suatu invasi ke dalam apa yang mereka lihat sebagai sebuah 
kehidupan yang bahagia dan tertata. Mereka bisa saja melihat suami mereka, 
untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, pada saat sarapan pagi, makan 
siang dan makan malam. Mereka dapat melihat betapa suami-suami mereka itu 
memiliki waktu luang yang begitu banyak – namun tetap saja dia tak pernah 
menawarkan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Secara 
berangsur-angsur, rasa kesal dan marah dapat tumbuh. Sewaktu hal ini naik ke 
permukaan, sang suami mulai merasa ditolak, disalahpahami dan tak berharga. 
Tatkala keadaannya benar-benar jadi buruk, perpisahan, perceraian, dan 
bahkan bunuh diri mungkin saja terjadi. 

Para pria yang berhasil melewati tiga tahap pertama masa pensiun 
biasanya akan menerima fase kehidupan mereka yang baru dan mengambil 
tantangan untuk merencanakan sebuah kehidupan baru yang berbahagia dan 
berguna. 

Pengenalan atas tahap-tahap ini adalah hal yang krusial dan sang suami 
yang belum membuat rencana yang menyeluruh untuk memasuki masa pensiun 
bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melaluinya. Bila dia tidak 
melewatinya dengan cepat, hendaknya dicari bantuan konsultasi profesional 
guna menghindari sikap-sikap yang negatif menjadi permanen, yang 
menghasilkan kesendirian dan ketidakbahagiaan. 

Para pria yang berada dalam pekerjaan dengan tingkat stres yang 
tinggi yang pensiun untuk tidak melakukan apa pun, mati lebih 
cepat. 

Di tengah-tengah masyarakat Barat dan Eropa, usia harapan hidup 
seorang pria pensiunan dan kemudian tidak melakukan apa-apa adalah lima 
tahun. Untuk pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi seperti para 
eksekutif pada jajaran papan atas dan dokter, lebih sedikit dari dua tahun, yaitu 
lima bulan. Para pria ini beranjak dari lingkungan yang sangat disiplin dan 
terorganisir ke dalam kehampaan. 

Seorang pria menghabiskan 30 sampai 40 tahun dari kehidupan kerjanya 
dalam sebuah lingkungan yang terstruktur dengan ketat dan berorientsi pada 
tujuan akhir (goal), maka masa pensiunnya perlu sama persis seperti itu. 
Dengan meningkatnya kecenderungan untuk pensiun dini, naiknya angka 
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harapan hidup dan kesehatan yang lebih baik, periode masa pensiun cenderung 
untuk lebih panjang juga, sehingga perhatian yang lebih banyak pun perlu 
diberikan. Perbedaan kritis antara dua periode kehidupan adalah bahwa dialah 
kini yang memegang kendali sepenuhnya. Dia dapat membuat segala 
keputusan yang akan mempengaruhi seluruh sisa hidupnya. 

Membuat Rencana Aktivitas 

Waktu untuk mulai membuat perencanaan adalah bertahun-tahun sebelum 
Anda pensiun. Hal ini tidak selalu memungkinkan karena adanya PHK dini. Anda 
mungkin saja sudah siap pensiun dan memasuki tahapan-tahapan 
pascapensiun. Namun umumnya makin cepat Anda mulai membuat rencana, 
maka hasilnya makin baik. 

Berbagai kajian memperlihatkan bahwa makin dini Anda 
merencanakan untuk pensiun, makin baik kesehatan Anda jadinya 
dan makin panjang usia Anda. 

Anda perlu menyikapi masa pensiun Anda sebagaimana sikap Anda 
terhadap proyek besar apa saja. Mulailah dengan membuat rencana bisnis, 
lebih baik lagi dengan tangan. Mulailah dengan melakukan tinjauan tentang 
bagaimana Anda berpikir Anda akan hidup dalam masa pensiun, lalu ambillah 
setiap item dan jabarkanlah menjadi rincian yang lebih kecil. Bahaslah rencana 
Anda bersama pasangan Anda, karena dialah satu-satunya orang yang paling 
cenderung untuk berbagi hal itu bersama Anda. Membuat rencana di depan 
akan membantu Anda bersiap-siap atas apa yang ada di depan – dan hal-hal 
apa yang bisa saja salah. 

Seorang wanita tua menyelamatkan kehidupan satu peri. Sebagai 
balasannya, sang peri memberi tiga permintaan kepada wanita tua 
itu. 

Untuk permintaan pertama, si wanita berkata bahwa dia ingin 
menjadi muda dan cantik – dan tiba-tiba dia pun jadi muda dan 
cantik. Permintaan kedua, dia berkata ingin jadi orang kaya – dan 
tiba-tiba dia pun jadi kaya. Untuk permintaan ketiga, dia menunjuk 
ke arah kucing kesayangannya dan meminta agar dia diubah menjadi 
pangeran yang tampan rupawan – dan tiba-tiba kucing itu pun 
berubah menjadi pangeran tampan. 

Sang peri pun menghilang di dalam kabut tipis, dan sang 
pangeran tampan rupawan tadi berjalan ke arah si wanita, dan 
tersenyum. “Sekarang,” katanya, sambil mengambil tangan si wanita 
ke dalam tangannya, “tidakkah kau menyesal karena dulu mengebiri 
aku?”  
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Aktivitas Sosial 

Hendaknya ini termasuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh si pria dan si 
wanita sendiri, yaitu aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan bersama kawan-
kawan mereka sendiri, dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan bersama. 
Misalnya, sang suami bisa saja memilih untuk mendaftar ikut kursus investasi 
bagi dirinya sendiri di sebuah kampus setempat, dan memutuskan bergabung 
dengan klub main golf dengan kelompok teman-teman prianya. Si istri bisa saja 
lebih suka mengikuti kursus seni dan nonton film di bioskop setiap pekan 
dengan kelompok teman-teman wanitanya. Adalah penting bahwa masing-
masing pihak memiliki serangkaian aktivitas dan kelompok teman-temannya 
sendiri sehingga tatkala mereka berkumpul bersama lagi, mereka akan selalu 
punya banyak hal yang bisa diceritakan. Selanjutnya mereka pun juga dapat 
tetap mempertahankan identitas khas masing-masing, daripada berakhir 
dengan bergabung jadi satu. 

Bonus tambahannya adalah bisa saja mereka secara individual berakhir 
dengan menjalin pertemanan baik – yang mana kemudian juga diundang balik 
untuk berjumpa dengan para pasangannya. 

Sebagai sebuah aktivitas gabungan, sepasang suami-istri bisa saja 
mendaftar ikut kursus dansa bersama, atau bergabung dengan klub jalan sehat 
yang melakuan aktivitas hiking ke luar daerah selama beberapa jam setiap 
akhir pekan. 

Kesehatan 

Mulailah dengan cek kesehatan yang menyeluruh, dan kemudian siapkan diet 
yang baik dengan membaca buku-buku tentang kebiasaan makan terbaik bagi 
para pensiunan. Jika Anda kelebihan berat badan, carilah nasihat untuk 
mengurangi kelebihan itu. Hari ini, ada beraneka ragam program olah raga bagi 
setiap orang. Jalan kaki sangat baik sekali, namun Anda juga bisa 
mempertimbangkan untuk latihan dansa atau menari, berenang atau 
bersepeda. Latihan olah raga butuh waktu namun justru itulah satu-satunya 
yang akan Anda miliki banyak sekali! Makin sering Anda berlatih, makin panjang 
usia Anda dan makin baik pula kualitas hidup Anda. 

Aktivitas Olah Raga 

Masa pensiun memberikan kesempatan kepada banyak pria untuk ikut serta 
dalam berburu, mengejar dan mengasah keahlian spasial lainnya yang mana 
mungkin, hingga sekarang, mereka belum sempat melakukannya – seperti golf 
atau memancing. Untuk yang kurang aktif, olah raga memanah, bowling atau 
menembak memberikan kegembiraan spasial. 

Kerja Kemasyarakatan Atau Suka Rela 

Bagi hampir semua pensiunan, aktivitas-aktivitas ini memberikan perasaan 
kepuasan batin yang menggetarkan dan rasa harga diri. Ini adalah kunci untuk 
menjaga kepekaan harga diri seorang pria karena makin besar dorongan bagi 
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para pria untuk merasa penting. Tatkala seorang pria mengakhiri kehidupan 
kerjanya, bagian dari identitas dan perannya dalam gambaran yang besar telah 
diambil dan dia tidak lagi merasa dirinya penting. Adalah hal yang esensial 
bahwa identitasnya dikembalikan lagi dengan cepat. 

Apa pun karir seorang pria selama ini, maka itu akan mencakup keahlian-
keahlian yang orang lain akan ingin menggunakan atau mempelajarinya. 
Semuanya ini bisa berupa pengetahuan atas suatu perdagangan tertentu, 
keahlian komputer atau keahlian dalam masalah keuangan. Apa pun yang mana 
dalam hal itu dia memiliki pengetahuan atau pengalaman – berkebun, merawat 
rumah, melukis, kegiatan mengoleksi – dapat ditularkan kepada orang lain. Di 
samping itu, ada banyak kegiatan sosial yang berhubungan dengan tempat 
ibadah (masjid, gereja, dsb.) yang membutuhkan bantuan, dan sekian banyak 
organisasi sosial yang berdedikasi untuk mengumpulkan dana dan membantu 
mereka yang membutuhkan. 

Spiritual 

Aktivitas-aktivitas spiritual bisa saja sudah melibatkan sebuah sistem 
kepercayaan. Jika tidak, selidikilah sistem-sistem kepercayaan yang sesuai 
dengan filosofi hidup Anda, atau lakukan hobi-hobi seperti meditasi atau yoga. 

Seks 

Sebuah kehidupan yang sehat dan bahagia hendaknya juga termasuk 
kehidupan seks yang terpenuhi. Bagi para pria dan wanita yang memiliki 
pasangan, hendaknya perlu meluangkan waktu untuk melakukan hubungan 
seks, terutama bila ada suatu keadaan khusus di mana suatu perhatian 
tambahan perlu diberikan. Obat-obatan dengan resep dokter yang dapat 
membantu meningkatkan stamina dan gairah pria bisa saja digunakan sehingga 
pasangan tersebut dapat menikmati seks dengan baik di dalam usia lanjut 
mereka. Bila seorang pria atau wanita sendirian, maka bahkan lebih banyak lagi 
alasan untuk mencari teman-teman dari lawan jenis, dan janganlah malu-malu 
mengambil peluang untuk menjalin hubungan dekat. 

Perencanaan Keuangan 

Ada dua pilihan di sini – menerima keterbatasan-keterbatasan pendapatan 
pensiunan Anda dan membuat rencana yang matang untuk hidup dengan itu, 
atau merencanakan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Banyak pria 
yang telah memulai bisnis yang sukses setelah mereka pensiun, sementara 
yang lainnya telah mengambil pekerjaan yang biasa-biasa saja di mana 
pengetahuan, pengalaman atau keahlian mereka masih bisa digunakan. 

Mengelola Rutinitas Baru 

Sebuah masa pensiun yang terencana hendaknya menjadi kebiasaan 
terorganisir yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebelum Anda pensiun, 
sekitar 90% hari Anda tersusun dari aktivitas terorganisir yang berulang-ulang. 
Tatkala Anda sedang bekerja, Anda tak harus memutuskan secara sadar untuk 
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beranjak dari tempat tidur pada pukul 6:30 pagi, mengemudi mobil ke tempat 
kerja dan mulai bekerja pada pukul 8 pagi; Anda hanya melakukan hal itu 
setiap hari. Pekerjaan Anda bisa saja melibatkan masalah-masalah yang 
berbeda namun, hampir pada semua waktu, cara pendekatan Anda 
terhadapnya akan sama saja sebagaimana biasanya. Dari semuanya itu, hidup 
Anda adalah rutin, dan Anda merasa percaya diri dan memegang kendali. 

Dalam masa pensiun, kebiasaan-kebiasaan lama tidak berlaku. Jika Anda 
tidak merencanakan sebaliknya, Anda harus memutuskan apakah akan 
beranjak dari atas ranjang setiap pagi ataukah tidak tatkala Anda sudah 
terjaga. Manakala Anda memang bangkit, Anda harus memutuskan apa yang 
akan dilakukan setelah itu, bahkan bila hal itu sesederhana memutuskan 
apakah akan jalan kaki ke toko dan membeli koran, kembali ke rumah, 
membuat kopi lalu duduk dan membaca. Kemudian, sebelum Anda 
mengetahuinya, sudah saatnya makan siang. Setelah makan, mungkin Anda 
harus memutuskan apakah akan membaca buku atau tidur siang, bila tak ada 
hal lain yang lebih mendesak di agenda. 

Lakukanlah hal-hal ini pada 30 hari pertama masa pensiun dan ini akan 
menjadi kebiasaan baru Anda, dan akan sangat sulit untuk dihentikan. Ini 
adalah titik di mana perasaan tidak berguna yang melingkupi mulai timbul. 

Akan tetapi, andaikata Anda merencanakan untuk bangun pada jam 
tertentu, berjalan kaki selama tiga puluh menit lalu melibatkan diri dalam 
aktivitas-aktivitas yang terorganisir setiap hari, sepanjang hari, dan Anda 
melakukan hal ini selama 30 hari, maka ini pun akan jadi kebiasaan baru Anda. 
Anda tidak akan perlu memutuskan apa yang akan dikerjakan selanjutnya. 
Hidup Anda akan terstruktur dan, bila aktivitas-aktivitas Anda telah dipilih 
dengan tepat, Anda akan menemukan identitas baru dan memiliki tujuan-tujuan 
akhir dan merasa bahwa hidup Anda berharga. Tak pernah terlalu terlambat 
untuk mulai belajar hal-hal baru. Mungkin saja Anda ingin menulis buku, 
menjadi seorang guru atau mengikuti olah raga baru. Anda mungkin saja ingin 
menjadi seorang pemimpin atau peserta dalam sebuah organisasi sosial favorit, 
atau membuat sebuah organisasi atau klub baru dan mendapatkan pengakuan 
sebagai pendirinya. Apa saja adalah mungkin tatkala direncanakan. 

Pikiran untuk duduk-duduk di bawah sebatang pohon palem dengan tidak 
melakukan suatu hal apa pun dalam sisa masa pensiun Anda adalah sebuah 
mitos yang dipromosikan oleh dana-dana pensiun dan berbagai lotere. Itu 
hanya membuat Anda jadi gemuk, bodoh, dan membosankan. Dan mandi 
matahari. Hampir semua pria dapat melakukannya hanya untuk selama 
beberapa pekan sebelum mereka jadi gila – atau istri-istri mereka membunuh 
mereka. 

Kisah Edi Dan Rosa 

Edi dulunya adalah seorang account manager yang kehidupan kerjanya selama 
ini penuh dengan tujuan-tujuan akhir (goal), tenggat waktu dan target. Dia 
berpikir mungkin dia akan pensiun pada usia enam puluh lima. Akan tetapi, 
tatkala usianya lima puluh tujuh tahun, perusahaannya diambil alih oleh sebuah 
pesaing dan, setelah bertahun-tahun mengabdi dengan setia, tiba-tiba dia di-



KENAPA PRIA HOBI BOHONG 

 102

PHK. Tatkala dia mendengar bahwa para pemilik baru perusahaan tempatnya 
bekerja sedang mencari bagian account departement secara outsourcing dan 
memiliki ide-ide yang sangat berbeda dengannya, dia menyadari bahwa kini 
waktunya sudah berakhir. 

Pasangannya, Rosa, sudah pensiun tiga tahun lebih dulu dan menunggu-
nunggu masa pensiun Edi. Wanita itu sangat menikmati masa pensiunnya. Kini 
dia punya banyak waktu untuk melakukan sekian banyak hal yang selama ini 
ingin dilakukannya dan dia sangat ingin berbagi kebahagiaan barunya itu 
bersama Edi. 

Rosa segera tanggap tatkala Edi menjadi gundah gulana tentang PHK itu. 
Pria itu kini sukanya duduk-duduk sambil banyak minum minuman keras dan 
mengalami depresi. Suka minum dan depresi ini saling melengkapi dan kondisi 
kesehatan serta psikologis Edi pun dengan cepat menurun. 

Rosa memutuskan bahwa dibutuhkan bantuan profesional. Dia 
meyakinkan Edi untuk mengunjungi seorang konsultan masalah pensiun yang 
didengarnya memiliki reputasi yang baik untuk mengatasi persoalan para pria 
yang baru memasuki masa pensiun. Sang konsultan membantu Edi memahami 
mengapa dia merasa seperti itu dan memperlihatkan kepadanya bagaimana 
cara mengatasi fase kehidupan selanjutnya. Edi memutuskan untuk menerima 
tantangan-tantangan yang diberikan oleh sang konsultan. 

Langkah pertama adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 
menyeluruh dan selanjutnya mengunjungi seorang perencana keuangan. 
Kemudian mereka akan berlibur untuk bersantai dan membuat perencanaan 
bagi sisa umur mereka. 

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Edi kelebihan berat badan 
sekitar sepuluh kilogram dan ada sedikit kenaikan tekanan darah dan kadar 
kolesterol. Dia mengunjungi seorang ahli pengobatan yang menggunakan 
bahan-bahan alami (naturopath) yang menunjukkan kepadanya kebiasaan 
makan yang sehat dan memberikan program latihan fisik kepadanya. 

Anda tahu bahwa Anda sedang menua tatkala punggung Anda lebih 
sering membungkuk daripada yang Anda lakukan dan tatkala Anda 
menggigit daging steak, gigi-gigi Anda tertinggal di sana. 

Sang konsultan benar-benar menentramkan pikiran Edi. Pertama-tama, 
dia membantu mereka berdua untuk menyusun anggaran yang rinci. 
Selanjutnya, dia menjelaskan pembayaran yang tidak perlu dikeluarkan oleh 
Edi, dikombinasikan dengan tabungan dan investasi dan dana pensiun dirinya 
dan Rosa, akan mencukupi untuk menutup kebutuhan-kebutuhan anggaran 
mereka. Dalam sepuluh atau lima belas tahun, hasil pemasukan dari penjualan 
rumah mereka akan lebih dari cukup untuk membiayai tahun-tahun pensiun 
mereka di sebuah desa pensiunan bila memang itu yang mereka pilih untuk 
lakukan. 

Setelah semua nasihat ini, Edi merasa sebuah beban sangat berat telah 
lepas dari pundaknya. Pada liburan tersebut akhirnya mereka telah 
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mendapatkan kerangka berpikir positif. Mereka telah memulai untuk 
merencanakan perjalanan mereka – yaitu perjalanan yang akan memakan 
waktu dua puluh lima tahun atau lebih untuk diselesaikan. 

Tantangan mereka yang berikutnya adalah sebuah tantangan yang besar, 
yaitu memutuskan apa yang akan mereka lakukan pada sisa umur mereka. 
Mereka membutuhkan sebuah rencana tercatat guna mencapai tujuan-tujuan 
akhir yang sifatnya pribadi dan bersama untuk mereka berdua. 

Mereka pun memutuskan untuk memodifikasi kebiasaan makan mereka, 
membuang buku-buku cara memasak yang lama dan menggantikannya dengan 
resep-resep sehat yang terkonsentrasi pada persyaratan-persyaratan diet 
mereka. Selanjutnya, mereka sepakat untuk berjalan kaki selama sekurang-
kurangnya 45 menit setiap hari dan bergabung dengan kelompok jalan kaki 
untuk menambah kegiatan jalan kaki beberapa kali dalam sebulan. Ini akan 
memberikan keuntungan tambahan agar supaya mereka punya kesempatan 
untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Mereka mendaftar ikut senam T’ai 
Chi, karena teman-teman yang melakukan olah raga ini tampak santai dan 
tenang, dan latihan ini akan mendatangkan manfaat. Rosa sudah main tenis 
sekali sepekan dan menjadi anggota pengurus klub itu. Dia juga ikut dalam 
grup aktivitas memintal dan sedang mencoba menulis sebuah buku. Edi sudah 
main golf beberapa kali namun, walaupun dia menyukainya, dia tak pernah 
punya waktu untuk bermain secara reguler. Dia punya serangkaian klub dan 
memutuskan untuk berusaha mengikuti kegiatan di semua tempat itu. 

Keuangan mereka mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun 
tak ada ruang untuk berfoya-foya. Dengan demikian, Edi memutuskan akan 
menyelidiki peluang untuk ikut kursus tatabuku melalui program Adult 
Education, dan mengatur pengeluaran bulanan mereka pada tataran yang ketat 
yang mampu mereka sediakan. 

Ini meninggalkan satu area lagi untuk direncanakan – kerja 
kemasyarakatan. “Apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita yang dapat kita 
bagi dengan orang-orang lain yang kurang beruntung?” tanya mereka pada diri 
sendiri. “Siapakah yang paling kita risaukan?” 

Mereka memutuskan bahwa pencapaian terbesar mereka adalah 
membesarkan anak-anak yang bahagia, sukses, dan sehat. Edi selama ini 
memiliki keprihatinan atas kesejahteraan para remaja, dan dia memahami 
masalah-masalah yang mereka hadapi tanpa dukungan keluarga. Dia 
memutuskan untuk mencari informasi tentang kursus konsultasi pemuda dan 
menjadi konsultan untuk para pemuda. 

Pasangan ini berkomitmen dengan rencana mereka untuk menulis dan 
membuat kerangka waktu. Mereka merasa sangat senang, dan rasanya seakan-
akan tak bisa menunggu lagi untuk segera memulainya. 

Pada hari ini, Edi dan Rosa dalam keadaan sehat dan bahagia, menikmati 
hidup dan membantu orang lain. Mereka begitu sibuk sehingga perlu membuat 
jadwal yang rinci. Masa pensiun terbukti sebagai masa yang paling 
mengasyikkan dalam hidup mereka. Pada saat di mana seorang pria dan wanita 
bisa lebih sering terjun bersama dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya 
dalam hidup mereka. 


