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Pengantar Penulis

Alhamdulillah, setelah mencoba eksis di blog dengan membagikan 
beberapa  pengalaman  yang  gak  normalku.  Beragam  komentar 
berdatangan. Ada yang ngaku ketawa sendiri di tengah kerumunan orang 
gara-gara  baca  tulisanku,  hingga  malu.  Ada  juga  pembaca  yang 
melampiaskan ketawa di  kolom komentar  blogku.  Begitu  mantap  untuk 
kunikmati respon pembaca kisahku.

Berawal  dari  blog. Yaps,  seperti  itulah aku ingin memulai  ketika 
terinspirasi karya Raditya Dika. Dia sukses mengguncang Indonesia lewat 
buku-bukunya yang bersumber dari blog maupun dari pengalaman pribadi 
yang belum sempat dipublikasikan. Kebetulan, aku juga mengalami hal-hal 
yang konyol dan segenre dengan karya si Dika.

Gak mau kelamaan mikir, langsung aja aku tulis pengalaman yang 
kudapat. Ada kalanya aku tulis dulu konsep kasar di hape, ada juga yang 
langsung saya konsep di  laptop. Ketika hasil  tulisan udah jadi pun, gak 
langsung banyak blogger yang mampir membaca. Usaha promo pun, aku 
lakukan. Saat itu masih promo lewat Facebook. Lewat update status yang 
gak hanya sekali, aku tuliskan promo tulisan terbaruku. Dulu aku belum 
tahu kalau ternyata ada aplikasi  khusus untuk  promosiin  artikel  blog di 
Facebook.  Gak  papalah,  yang  penting  semuanya  menarik.  Ada 
perjuangan. Hehehe.

Dari tulisan satu ke tulisan lain, aku mencoba menemukan sendiri 
gaya khasku. Entah sudah ketemu atau belum, pembacalah yang berhak 
menilai.

Ada 9 pengalaman yang aku bagi  di  sini,  karena memang baru 
segitu yang aku tuliskan. Hehehe. Dari kesembilan cerita, aku melakukan 
editing  di  sana-sini  agar  lebih  enak  dibaca.  Namun,  gak  merubah  isi 
ceritanya. Kemurnian cerita masih dipertahankan kok.

Ada juga judul yang aku ubah, karena melaluinya pembaca sudah 
bisa menebak isi cerita. Aku gak mau itu terjadi, karena aku pengen judul 
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tetap  menjadi  misteri  sebelum  pembaca  benar-benar  membacanya.  Itu 
kenapa  pemilihan  judul  E-Book ini  jatuh  pada  tulisan  “Mas Misterius”. 
Alasan  lain,  aku  milih  artikel  itu  sebagai  judul  dan  tulisan  pamungkas 
adalah karena komentar terbanyak yang diperolehnya.

E-Book ini aku persembahkan untuk keluargaku, “adekku” si Mbil, 
sahabat-sahabatku, 3mazkentir, Trio Katro, teman-temanku dan pembaca 
blog yang gak bisa disebut satu-persatu. Terima kasih banyak.

Semoga kumpulan pengalamanku di  E-Book ini  bisa menghibur 
pembaca. Ditunggu kritik  dan saran, karena  E-Book ini  masih jauh dari 
sempurna.

Selamat membaca. ^^

Pekalongan, 21 Desember 2010

Kim
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1.  Ujian Hari Kedua

Sebuah pengalaman tentulah berharga, terutama yang berkesan 
“buruk”. Dengan mengalami hal demikian, kita bisa memperbaiki apa yang 
masih “kurang” dan belajar mengambil hikmah atas apa yang dialami itu. 
Syukur-syukur bisa berbaik sangka terhadap hal tersebut, tentulah akan 
memberikan manfaat batin bagi diri  kita. Bagi yang masih sering punya 
pikiran negatif,  bersegeralah mencuci pikiran anda sebelum anda terlalu 
dalam merasakan siksa batin dalam pikiran anda sendiri. :)

Pada  postingan  kali  ini,  aku  pengen  berbagi  tentang 
pengalamanku ketika menjalani hari-hari penuh ujian di kampus. Meskipun 
hanya satu potong kisah, namun bagiku ini cukup membekas. Dulu pernah 
aku posting tanggal 12 Mei 2009 di Note Facebook-ku.

Beginilah kisahku….

Mataku  perlahan  terbuka,  lalu  melongok  ke  arah  jam  di  hape. 
Masih  jam  06:59.  “Ah,  aman,  aku  masih  punya  waktu  buat  belajar,” 
batinku.

Jujur saja, kalo waktu itu aku merasa terganggu sama tingkah si 
Londo (temen sekamarku). Begitulah dia kupanggil. Akhirnya aku merubah 
posisi  tidur  ke  duduk.  Si  Londo  ngebuka  jendela  sambil  cuap-cuap 
mengganggu telingaku.

Londo: “Ujian jam berapa, Im?”

Aku: “Jam 8.”

Londo: “Lha itu sih, udah jam 8!”

Aku: “Hah?! Yang bener?!” (Seketika itu pula aku meloncat turun 
dari kasur bertingkat).
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Aku langsung nyari kacamata, terus aku pasang di mukaku. Jam 
dinding di kamar, ku pandangi lekat-lekat. “Waduh, jam 8!” pekikku. Mataku 
ternyata salah liat jam di hape. Huhuhu

Tanpa ba-bi-bu,  aku segera  mengambil  gayung yang berisi  alat 
mandi dan handuk biru. Secepat kilat, aku menuju kamar mandi.

Sampai di sana, kenyataan yang ada bikin aku sedikit lemes, air 
yang  ada  tinggal  separoh  kolam.  Itupun  hanya  ada  di  salah  satu  dari 
empat  kamar mandi  yang berfungsi  baik.  Lumayanlah daripada enggak 
mandi. Hehe

Usai ritual mandi, aku langsung berubah menjadi mahasiswa yang 
ganteng (Kalo  ada yang mau muntah,  silahkan..  Hehe).  Segeralah aku 
berangkat ke kampus. Oh ya, aku lupa nulis kalo situasi saat itu masih 
grimis. Dingin-dingin gimana.. gitu. Oh iya, jam dinding di kamarku itu aku 
lebihin  15  menit.  Jadi  bisa  dibayangin  sendiri  aku  bangun jam berapa. 
Beruntunglah,  aku  masih  punya  beberapa  menit  untuk  ini-itu  sebelum 
berangkat. Hehe

Sesampainya di  fakultas, aku segera naik ke lantai  tiga, tempat 
eksekusi  ujian  akan  dilangsungkan.  Aku  kira  aku  telat,  tapi  ternyata 
enggak. Meski jam aslinya udah jam 8 lebih 15, tapi ujian belum dimulai. 
Untunglah. Habis itu, aku baru sadar kalo nafasku terengah-engah. Saling 
memburu istilah kerennya, entah memburu apa dan siapa. Tanyalah pada 
rumput yang bergoyang.

Singkatnya, aku udah di dalem kelas. Aku dan temen-temen duduk 
di kursi sesuai nomor di kartu tes. Usai semua tenang, mbak penjaga ujian 
mulai ngebagi lembar jawab ke semua peserta ujian. Dengan khusyuk, aku 
berdoa.

Beberapa  saat  kemudian,  suasana  kelas  hening.  Aku  celingak-
celinguk  melihat  keadaan.  Aku  heran  dengan  temen-temen  di  sebelah 
kiriku. “Lho kok udah pada ngerjain?” pikirku. Terus aku melihat temen-
temen di sebelah kananku. “Lah, yang sini juga..”
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Ternyata cuma aku yang belum dapet SOAL UJIAN!!! Tidaaaak..

Seketika itu pula aku meluncur ke mbak penjaga ujian. Request 
soal ujian pun, aku sodorin ke mbaknya.

Aku: “Kok aku ditinggal sih mbak..”

Mbaknya: (Senyum-senyum, terus ngasih lembar soal ujian).

Baguuus. Aku cuma dikasih senyuman. Aku tahu kalo senyum itu 
sedekah,  tapi  kenapa  aku  disedekahi?  Apa  mukaku  mirip  peminta-
pemintakah? Aku mau ikut ujian, bukan minta sedekah.

Sedih  rasanya  pagi-pagi  sudah  dapet  2  kali  ketidakmujuran. 
Cukuplah segitu buat hari ini. Amin.

Seperti itulah yang aku alami. Aku berharap, semoga gak terjadi 
lagi hal yang seperti itu dan aku bisa bangun lebih pagi buat belajar lagi.

Posted on Rabu, Januari 6th, 2010 at 6:46 am
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2. Kok Gak Gerak?!

Iseng-iseng, aku membuka file di laptop kesayanganku. Ternyata 
malah  dapet  barang  bagus.  Sebuah  kisah  yang  sempat  membuatku 
frustrasi sejenak.

Kisah ini pernah ku terbitin di note akun Facebook-ku. Nah, terpikir 
olehku untuk share sama temen-temen blog nih. Biar pada nilai, kisah ini 
pantasnya dapet nilai apa, A, B, C, atau Z?! Hahaha.

Here it is..

Kamis,  tepatnya  tanggal  8  Oktober  2009,  begitu  memberikan 
sesuatu  yang  “indah”  buatku.  Di  siang  yang  terik,  aku  bareng  Totok 
berangkat ke sebuah tempat untuk menjalankan misi penting. Bertolak dari 
adanya sesuatu yang salah di laptopku, aku harus mencari tempat servis 
untuknya.  Tak  ku  pedulikan,  matahari  menyengat  kulit  tubuhku  dengan 
ganas. Tapi  jika kelamaan di  outdoor seperti  itu bisa-bisa bikin aku jadi 
pesaing gurita. Haha.

Eniwei, sedikit menjelaskan kalau maksud dari hal yang salah di 
laptopku  tadi  adalah  touchpad-nya  yang  enggak  bisa  berfungsi 
sebagaimana  mestinya.  Hal  itu  aku  rasain  sejak  berada  di  bulan 
Ramadhan (sebulan sebelum tanggal 8 Oktober 2009).

Saat  itu  serangan  virus  yang  begitu  ganas  sedang  menginvasi 
laptopku.  Dua  kali  proses  instal  ulang  sudah  dijalani  si  laptop,  namun 
keadaannya masih tetap buruk. Lalu,  tiba-tiba saja si  touchpad ngadat. 
Lengkaplah  sudah  penderitaannya,  jikalau  bisa  ngungkapin  isi  hati,  si 
laptop  mungkin  sudah  menangis  histeris,  meratapi  nasibnya  (dramatis 
mode: ON).

Apa  yang  seharusnya  bisa  dirasakan  laptopku  itu  berdampak 
padaku.  Pernah  aku  mencoba  menggunakan  fitur  wifi  di  area  hotspot 
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kampusku, tapi yang terjadi adalah aku sangat kesulitan ketika menjelajah 
dunia maya. Karena apa? Tanpa touchpad, kenikmatan bersurfing menjadi 
sangat terganggu.  Then, ibarat mengibarkan bendera putih, aku memilih 
untuk mematikan laptopku daripada menjadi gila gara-gara frustrasi  gak 
bisa  nyaman  menikmati  hotspotan.  Sedangkan  efek  lain  yang  muncul 
adalah sirnanya hobi ngutak-atik isi laptop, walaupun itu sekedar mainin 
musik via winamp.

Setelah  sekitar  lima  belas  menitan  kami  (aku  dan  Totok) 
mengarungi  panasnya  kota  Semarang,  akhirnya  sampe  juga  di  tempat 
yang dituju. Sebut saja tempat itu adalah “Bunga Service Center” (nama 
samaran).  Dengan  penuh  wibawa  yang  dibawa-bawa,  Aku  dan  totok 
masuk  ke  tempat  itu.  Pemandangan  yang  kami  lihat  didominasi  oleh 
Laptop  dan  kawan-kawan  (baca:  aksesorisnya).  Lalu,  ada  Mbak  yang 
nyuruh biar kami langsung ke lantai 2 yang merupakan tempat servisnya 
setelah tahu tujuan kami datang ke situ. Kami bergerak menuju ke TKP. 
Pas udah nyampe lantai 2, ada Mbak Costumer Service yang nyapa kami.

Mbak  CS  (MCS)  :  “Ada  yang  bisa  dibantu,  Mas?”  (Si  Mbak 
melontar  senyum,  untung  gak  berat,  jadi  aku  masih  sanggup  
menerimanya).

Aku (A) : “Ini Mbak, itu lho... Ehm... Itu... Apa namanya?!” (Sembari  
muter-muterin  telunjukku.  Entah  kenapa  aku  mengalami  amnesia 
mendadak).

MCS : “Ow... Touchpad...?!”

A : “Iya… Touchpad mbak!!!” (tersenyum senang karena terbantu).

MCS : “Kenapa touchpad-nya?”

A : “Gak bisa berfungsi mbak...”

MCS : “Gak bisa berfungsi bagaimana?”

A : “Ya gak bisa digunain kayak biasanya... Diem aja gitu mbak.”
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MCS : “Oh... sudah nyoba Fn F7, Mas?”

A : (Bengong karena gak denger kata-kata Fn F7).
     “Belum mbak...” (Jawaban ngasal keluar).

MCS : “Yaudah, coba dinyalain dulu, Mas...”

A : (Dengan penuh kasih sayang *baca: hati-hati*, aku ngeluarin  
laptop dari tasnya).

Tak lama proses booting selesai. Laptop aku serahin ke Mbaknya. 
Lalu, kulihat dia mencoba membuktikan ucapanku tadi tentang kelakuan 
touchpad yang diem aja.

MCS :  “Dicoba  Fn  F7  ya,  Mas...”  (Dia  mencet  kombinasi  dua 
tombol keypad laptop itu).

A : “Iya...”

MCS : “Ini bisa, Mas!” (Menunjukkan layar laptop padaku dengan 
wajah penuh kemenangan).

A : “Hah?!” (Kaget. Mencoba mencerna omongan si Mbak).

Dengan  pandangan  serius,  aku  tatap  lekat-lekat  layar  laptopku. 
Kuperhatikan  kursor  di  layar  yang  bergerak  ke  sana  kemari.  Bukan 
maksud si  Mbak buat  mainin mataku, tapi  itu suatu bentuk pembuktian 
bahwa si touchpad masih “waras”. Langsung saja aku ketawa.

Totok :  “Makanya buku panduannya dibaca...”  (Ini  orang nyindir  
aku).

A : “Kutinggal di rumah kok.” (Ngeles).

Apa yang terjadi membuatku bener-bener merasa menjadi orang 
awam-yang-gak-tau-apa-apa. Bila ada cermin, mungkin aku bisa melihat 
seperti apakah warna mukaku saat itu. Sempet heboh karena ngadatnya 
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touchpad membuatku  merasa  hina.  Ternyata  yang  sebenarnya  terjadi 
adalah keteledoranku mencet tombol Fn dan F7 secara bersamaan secara 
tidak sadar. 

Bukannya  aku  ngelindur  ketika  mainan  laptop,  tapi  menurut 
analisis pribadi, saat itu aku sedang gelap mata melakukan hal tersebut. 
Hobi iseng makan tuan. Sungguh nista, juga hina. Aku merasa berdosa 
telah menyakiti si laptop. Maafkanlah Aku wahai kawanku. Setidaknya usai 
kejadian  itu,  aku  telah  mengikrarkan  diri  untuk  lebih  berhati-hati  dalam 
menggunakan  sesuatu  karena  keteledoran  bisa  terjadi  di  mana  saja, 
kapan saja. Maka, waspadalah! Waspadalah! (Bang Napi mode: ON).

Catatan:
“Tombol  Fn  F7  di  ACER  Aspire  4730z  berfungsi  untuk  menonaktifkan 
fungsi touchpad secara sementara dari penggunaan yang tidak berhak”.

Posted on Minggu, Februari 14th, 2010 at 9:11 pm
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3. Caleg Mayaters

Pagi  ini  udah  dimulai  dengan  suasana  grimis.  Hawa  dingin 
menyelimuti  daerah tempat  tinggalku.  Hal  itu membuatku males ngapa-
ngapain, pengennya bergulat dengan bantal, kasur dan pastinya selimut.

Pas  udah  agak  siangan,  aku  diminta  nganter  ibu  berangkat 
ngantor. Berbekal perut laper dan motor bebek kebanggaan keluarga, aku 
dan ibu melesat menuju kantor beliau. Jalur tempuh yang dipilih adalah 
jalan  kampung.  Selain  gak  perlu  ketemu  bapak  polisi,  kami  juga  bisa 
nikmatin pemandangan yang asoy geboy.

Cahaya  matahari  gak  malu-malu  lagi  menampakkan 
kehangatannya. Udara yang masih agak suci (asap knalpot motor yang 
aku  kendarai  telah  menodai  sedikit  kesuciannya.  Hehehe),  aku  hirup 
dalam-dalam. Perjalanan itu bener-bener aku nikmatin. Suegerr beneerr..

Tiba-tiba  terbersit  sesuatu  di  benakku  ketika  ngeliat  baliho 
bergambar  foto-foto  Caleg  (Calon  Legislatif)  yang  berjejer  di  kuburan. 
Mereka tengah berperang dalam rangka ngerebutin simpati masyarakat. 
Mereka tengah mempromosikan diri demi sebuah “kursi” di atas sana. 

Layaknya  sebuah  iklan,  mereka  deskripsiin  apa  yang  mereka 
punya. Ada yang bilang, “Jujur, Amanah, Aspiratif”. Sekalian aja tambahin 
“Baik hati, suka menolong, rajin menabung (di WC tiap pagi)”. Hehe.

Lepas  dari  kata-kata  mutiara  yang  menyertai  foto  mereka,  aku 
bingung, kenapa letaknya di kuburan??? Apakah mereka juga lagi nyari 
simpati para jenazah? Kalo gitu, Komisi Pemilihan Umum alias KPU harus 
ngedata semua orang mati di kuburan itu dong.

Aku  jadi  ngebayangin,  seandainya  para  mayat  (mayaters)  gak 
dapet kartu pemilih, mungkin akan terjadi demo besar-besaran. Bermacam 
pocong bakal protes ke kantor KPU. Betapa ngerinya.
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Oh iya, pastinya yang demo itu mayaters yang udah 17 tahun ke 
atas  yang  mana  udah  punya  hak  buat  milih,  tapi  gak  menutup 
kemungkinan  mayaters  cilik  bakal  ikutan  demo.  Kenapa  gitu?  Karena 
namanya juga mayat cilik, kan sukanya niruin perilaku yang dewasa. Liat 
aja iklan salah satu produk pasta gigi yang nunjukin anak laki-laki  yang 
niruin  ayahnya  gosok  gigi  habis  nonton  bola.  Jadi,  jangan  ngelakuin 
perilaku buruk kalo  gak mau ditiru  anak kecil.  Ngelantur  mas..  Bangun 
woi!!

Nah, beranjak dari apa yang ada di unek-unek kepalaku tadi, bisa 
dibayangin  kalo  pas pemilihan caleg  nanti  mayaters  hadir  ikut  nyoblos. 
Pasti  rame abis.  Mereka pada ikut  ngantri.  Berdesak-desakan bersama 
manusia. Maknyus sekali pasti.

Yang aku takutin, mayaters bakal iri sama para caleg itu. Kenapa 
gak  ada  caleg  dari  kalangan  mayaters?  Bisa-bisa  terjadi  polemik  yang 
penuh intrik. Media cetak maupun elektronik pasti akan mengekspos berita 
itu besar-besaran. Program debat di televisi akan menghadirkan golongan 
manusia hidup dan mayaters.

Sungguh menarik jika hal itu terjadi.  Pemilihan Caleg berikutnya 
kemungkinan besar akan muncul tokoh mayaters sebagai caleg dari partai 
mereka. Lalu akan muncul baliho dan spanduk berupa foto-foto kampanye 
mayaters.  “Coblos  Jelangkung!  Suka  makan  kangkung:  Datang  tak 
dijemput, pulang tinggal angkut!”

Otakku udah, error pagi ini,  butuh sarapan pagi.  Nasi  dkk udah 
siap disantap. Selamat makaaaaaan.

07:45
08-02-2009

Kisah ini  aku terbitin di  Bulletin Board-nya  Friendster pas jaman 
keemasannya dulu. Tanpa merubah isi, ini kisah sudah aku edit di sana-
sini.

Kenapa aku repost kisah ini? Karena bagiku, apa yang pernah aku 
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tulis punya makna terdalam.

Walaupun  sulit,  tapi  aku  berharap  semoga  tulisan  ini 
menginspirasi. Hahaha.

Posted on Jumat, Januari 15th, 2010 at 8:52 am
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4.
Kejutan Malam Minggu

Aku ingin  sedikit  membagi  cerita  tentang hari  kemarin.  Ya,  hari 
sabtu (3 april 2010). Tepatnya sabtu sore ketika aku pergi bersama kedua 
sahabat, Asrul dan Fareh. :)

kami  bertiga  bersilaturahim  ke  salah  satu  warnet  di  daerah 
Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang dioperatori sama temen kami, 
Ipin, dan dia bukan kembaran si Upin. Hihihi.

Sore  itu  warnet  memang  sepi,  cuma  ada  kami  berempat.  Dua 
komputer  pun  kami  nyalain  buat  browsing,  sekedar  mencari  sedikit 
informasi.

Warnet sedikit diramein oleh datangnya seorang kawan Ipin yang 
juga ngenet di sana, dan ada juga tiga orang kawan Ipin yang sekedar 
ngobrol dengannya. Lumayanlah, gak kayak di kuburan.

Usai silaturahim dengan bumbu ngenet selama 1 jam lebih dikit, 
aku dengan Asrul dan Fareh bergegas menuju warung roti bakar. Biasanya 
kami  bertiga nongkrong di  roti  bakar Paesan Kedungwuni,  kali  itu kami 
memutuskan untuk mencoba roti  bakar di  daerah Kajen. Dari  sisi  jarak, 
memang lebih dekat ke Kajen daripada ke Paesan, namun dari sisi enak-
tidaknya  roti  serta  nyaman-tidak-tempatnya  juga  ramah-enggak-
pelayanannya, masih membuat kami bertiga harap-harap cemas.

Singkatnya, kami menemukan warung roti  bakar di daerah alun-
alun  Kajen,  dengan  gerobak  berada  di  tepi  sebelah  utara  jalan,  dekat 
dengan  lapangan.  Dalam hal  ini  jalur  jalannya mengarah dari  timur  ke 
barat. Silahkan membayangkan.
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Maka pesanlah kami dengan menu:
   1. Roti bakar stroberi 1 porsi
   2. Roti bakar cokelat 1 porsi
   3. Roti bakar selai kacang cokelat 1 porsi
   4. Es Nescafe 2 gelas
   5. Es Kopi susu 1 gelas

Bercengkerama  bertiga  begitu  nikmat  dengan  adanya  kawanan 
menu di atas. Tolong jangan pada ngiler. Hihihi.

Gak lama kami di sana, dan kami enggak berfoto-ria gaya orang 
narsis di sana. Inget usia. Udah pada tuwir.

Lalu niat pulanglah kami bertiga dari tempat itu. Habis bayar menu 
santapan tadi, Asrul lebih dulu mengambil motor di tempat parkirnya. Agak 
kesusahan dia ngambilnya, karena di belakang motornya ada motor lain. 
Dengan sedikit goyang motor, akhirnya terbebas sudah motor si Asrul dari 
kepungan motor-motor di parkiran.

Kemudian  giliran  aku  buat  ngambil  motor.  Lokasinya  berada  di 
sebelah kanan motor Asrul tadi diparkir. Ketika aku lihat, wow...

Aku  tercengang  dengan  pemandangan  yang  mempesona.  Ada 
dua bercak putih di jok motorku dengan titik koordinat berbeda. Satu di 
bagian  ujung  depan  jok,  yang  lain  berada  di  bagian  jok  buat  orang 
bonceng. Realita menuturkan padaku, bahwa itu adalah kotoran burung.

Lalu, aku mencoba menginvestigasi bagian mana lagi dari motor 
yang jadi  tempat pendaratan eek burung itu.  Hasil  pun ditemukan. Titik 
koordinat pendaratan yang lain berada di bagian belakang helm.

Untung aja, helm aku taruh menghadap bawah. Tak terbayangkan 
jika helm, aku taruh dengan gaya terlentang, pastilah... Huek... Gak kuasa 
meneruskan.  Bisa  dipastikan  aku  pulang  gak  pakai  helm,  dan  bisa 
dimungkinkan aku beli helm baru.
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Inilah faktanya:

(Inilah penampakan eek burung dari atas jok sepeda motor)

Foto di atas diambil ketika sudah nyampe rumahku. Nasib kotoran 
burung di bagian depan jok sudah dilalap habis sama plastik putih. Ya, aku 
udah  lebih  dulu  ngebersihin  bagian  depan  jok,  biar  aku  gak  dianggap 
keciprit.

Aku menemukan si plastik putih di dalam bagasi jok motor. Buat si 
plastik putih: “Terimakasih kawan. Kau sudah berjasa untukku.” 

Sedangkan yang bagian helm sengaja gak aku ambil gambarnya, 
karena terlalu besar tokainya. Aaargh.

Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa selama perjalanan pulang itu, 
aku  ngeboncengin  eek burung.  Untung banget  si  eek  gak ngebonceng 
sambil meluk.
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Sialnya, pas jalan mau pulang, aku ngelewatin jalanan yang agak 
ngombak (baca: gak rata). Helmku hampir aja jatuh, untung tangan kiriku 
bisa nyelamatin sang helm. Lebih untung lagi, tanganku itu menyentuh si 
tokai yang ada di bagian belakang helm. Tepat sekali.

“Wuaaaaaa”

Lengkap sudah “oleh-oleh”-ku itu. Motor kena, helm juga, tangan 
orangnya apalagi, tapi untung banget si burung yang entah kesasar mau 
kemana masih  berbaik  hati  untuk  tidak memberi  tokai  secara langsung 
padaku.

Setibanya  di  rumah,  aku  langsung  cuci  tangan  dan  mengganti 
celanaku yang berkemungkinan besar sudah tercemar si tokai burung.

Siapakah  yang  bersedia  ngebantu  aku  buat  nyuciin  celanaku? 
Hehehe.

Posted on Minggu, April 4th, 2010 at 1:16 am
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SIM-ku yang Apes...
5.

Ini nih curhatanku kali ini. Postingan ini memberi gambaran sedikit 
banyak seperti  yang terjadi  pada kenyataannya.  Postingan ini  pun gak 
diniatkan untuk menyudutkan pihak mana pun.

Simak baik-baik, siapa tahu keluar pas ujian.

…………..

Kamis pagi kemarin (29 Juli 2010), aku dapet sms dari salah satu 
temen, Udin namanya. Dia datang dari Tegal ke Semarang, minta tolong 
dijemput di Stasiun Poncol.

Berangkatlah aku ke sana.

Sekitar jam 8, aku ketemu Udin di  Poncol.  Dia minta diantar ke 
Jalan Ahmad Yani. Dia dapat panggilan psikotest di salah satu instansi di 
sana. Tesnya sendiri mulai jam 9.

Nah, ternyata Udin belum tahu lokasi persis tes itu.

Kami  berdua  pun  celingukan  mencari,  mencari  dan  mencari. 
Sampai kebablasan ke SMP Negeri 2. Itu artinya terlalu ke timur.

Aku pun memutar arah motor, kembali ke arah barat. Kami berdua 
memainkan mata ke kiri dan kanan jalan. Berusaha mencari tempat tes si 
Udin.  Motor  aku  pacu  pelan-pelan,  hingga  gak  sadar  lampu lalu  lintas 
nunjukkin  warna  merah.  Tepat  di  daerah  perempatan  lampu  lalu  lintas 
bangkong.

Motor pun aku hentikan tepat di sebelah kiri bus dalam kota. Aku 
pepet-pepetin motor sebisa mungkin.
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Perlu  dibayangin,  setengah  posisi  motor  berada  di  jalur  kiri. 
Padahal jalur itu khusus untuk kendaraan yang akan belok ke arah kiri, 
dan bagi kendaraan yang akan belok ke kiri tidak perlu menunggu lampu 
lalu lintas berwarna hijau untuk terus melaju.

Sambil nunggu lampu hijau nyala, aku sama Udin ngobrol tentang 
tempat tesnya itu. Tiba-tiba...

*Pluk*

Ada yang nepuk pundak kiriku. Aku memutar kepala, mencari tahu 
siapa pelakunya. Aku ngelihat rompi hijau terang.

YAP!

POLISI LALIN!!!

Pak Polisi itu minta aku menyingkir dari jalan. Apeeesssss.

Motor pun aku pacu ke pinggir jalan.

Bapaknya nanya.

Bapak Polisi (BP) : “Mau kemana, Mas?”

Aku : “Ke (sensor nyebut tempat)”

BP : “Masnya darimana?”

Udin : “Tegal, Pak…”

BP : “Masnya?”

Aku : “Pekalongan, Pak..”

BP : “Ada surat-suratnya?”
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Aku ngeluarin STNK.

BP : “Ada SIM?”

Aku ngasih liat SIM.

BP : “Masnya tahu? Itu namanya pelanggaran marka.”

Aku : “Tapi maaf, Pak. Tadi gak sengaja. Kami lagi nyari tempat, 
kebetulan pas lampunya merah, kami berada di  sisi kiri  jalan. Tadi juga 
udah aku mepet-mepetin ke kanan masuk garis, Pak.”

BP : “Namanya pelanggaran ya pelanggaran.. Ikut aku ke kantor.”

Toeng!

Itu pengalamanku pertama kali kena masalah dengan polisi lalin.

STNK dan SIM-ku dipegang sama polisi tadi. Dia menuju pos polisi 
di seberang jalan. Aku ngikutin.

Usai markirin motor dan naruh helm, aku dan Udin nyari BP tadi. 
Pas ketemu, dia bilang, “Ikut bapak itu, Mas.”, sambil nunjuk ke arah BP2 
yang jalan ke dalam sebuah ruangan melewati lorong tempat parkir motor.

Aku dan Udin ngikutin bapak itu.

Dia  duduk  di  sebuah  kursi.  Dia  bilang,  “Duduk  di  sini,  Mas..”, 
ucapnya tegas sambil nunjuk ke tempat duduk di sebelah kanannya.

“Duduk di sini, Mas..” Dia ngulangin kalimatnya karena belum ada 
satupun dari kami yang duduk di sebelahnya.

Aku langsung nempatin tempat duduk itu.

BP2 : “Tahu kesalahan, Mas?” (suaranya tegas).
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Aku : “Tahu, Pak! Kata bapak tadi, melanggar marka jalan.” (Aku 
keluarin suara tegas juga, gak mau kalah).

BP2 : “Ya.. Namanya pelanggaran marka jalan. Tahu sanksinya?”

Aku : “Gak, Pak!”

BP2 : “Sanksinya.. Hadir di persidangan nanti tanggal 20 Agustus.”

Aku : “Tapi tadi itu gak sengaja, Pak. Kami lagi nyari tempat buat 
tes. Kebetulan aja kena lampu merah dan posisi kita di sebelah kiri jalan.”

BP2 : “Sengaja atau tidak, namanya tetap pelanggaran, Mas..”

Aku : “Tapi tetap beda, Pak.” (saya ngeyel).

BP2 : “Yang polisi tahu, itu ya melanggar. Yang bisa mutusin salah 
atau benar ya hakim nanti  di  persidangan. Sidangnya nanti  di  Krapyak. 
Tahu daerah Krapyak?”

Aku :  “Yang daerah sana itu  ya,  Pak?”  (sambil  nunjuk  ke arah 
barat).

BP2 : “Yang arah ke Jakarta itu..”

Aku diem, agak manyun. Mikir,  gimana caranya melepaskan diri 
jari jeratan itu.

Udin : “Kalo titip sidang gimana, Pak?”

BP2 : “Bisa…”

Udin : “Berapa, Pak?”

BP2 : “Enam puluh ribu...”

Udin : “Gak bisa kurang, Pak?” (Udin kaget, kok 2 kali lipat lebih 
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banyak daripada yang pernah dia bayar dulu buat titip sidang).

BP2 : “Gak, Mas... Memang segitu jumlahnya... Tidak saya kurangi 
ataupun  saya  lebihkan.  Kalau  Mas  mau  memberi  lebih  ya  gakpapa...” 
(senyum-senyum).

Aku ilfil ngedenger kalimat terakhir si BP2.

BP2 : “Mana yang mau ditahan, STNK atau SIM?”

Aku : “STNK apa SIM?” (aku nanya ke Udin).

Sebelum Udin  ngejawab,  aku  baru  sadar,  aku  kan  make motor 
temen, gak mungkinlah nyerahin STNK. Lagian yang dianggep salah kan 
pengendara, bukan motornya.

Aku : “SIM, Pak!” (Kalimat barusan terdengar aneh pasti).

BP2 mulai mengisi slip tilang, warna merah.

Aku inget, pernah baca artikel di internet tentang perbedaan slip 
tilang merah dan biru. Intinya adalah, kalo slip merah itu melanggar tapi 
tidak  mengakui  sedangkan  slip  biru  itu  melanggar  tapi  mengakui,  jadi 
denda yang dijatuhkan gak sebanyak slip merah.

Aku pun nanya ke BP2.

Aku : “Kok warnanya merah, Pak?”

Sontak BP2 menghentikan aktifitas menulisnya.

BP2 : “Kamu mau yang biru? Jangan kaget lihat dendanya. Nih..” 
(Dia  nyerahin  selembar  brosur  berisi  istilah  pelanggaran  dan  nominal  
dendanya).

Aku lihat  poin pelanggaran marka jalan,  sesuai  yang ditunjukkin 
BP2. Nominalnya Rp.500.000,-.
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*Gedubrak!!!*

BP2 : “Kasihan orangtuamu, kamu kan juga masih mahasiswa..”

Kalimat  itu  bikin  sakit  hati,  ngapain  bawa-bawa  orangtua  ke 
persoalan ini?

BP2 : “Gimana? Mau slip biru?”

Aku : “Gak, Pak! Slip merah!”

BP2 ngeganti buku.

Aku ngira dia mau ngisi slip biru. Bisa kiamat duluan kalau dapat 
denda gede gara-gara slip biru. aku pun langsung ngomong lagi.

Aku : “Slip merah, Pak!”

BP2 : “Ya ini slip merah!” (Agak kesel juga dia akhirnya).

BP2 ngelanjutin nulis lagi.

Aku lega.

Selesai BP2 nglengkapin form di slip merah. Tiba-tiba…

Udin : “Titip sidang aja, Pak. Temanku tanggal itu ada acara, Pak..” 
(sambil nunjukkin lembaran 50ribu, yang aku tahu segitu jumlahnya, entah 
kalau jumlahnya 60ribu karena uangnya dilipat).

BP2 : “Gak bisa, Mas.. Sudah terlanjur..”

Dia ngelanjutin ucapannya, “Tanda tangan, Mas..”  (nyodorin slip 
merah ke arahku).

Aku megang penanya. Aku nerima slipnya. Keduanya berada di 
depanku persis. Aku terdiam. Bukan membaca isi dari slip merah itu, tapi 
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pikiranku menerawang jauh. Kok bisa ya, aku kena masalah dengan polisi 
pagi itu?

Aku :  “Kalo  titip  sidang  gimana,  Pak?”  (Aku  ngulangin  ucapan 
Udin).

BP2 : “Gak bisa, Mas..”

Aku : “Titip sidang gak bisa, Pak?” (Lagi-lagi ngulangin).

BP2 : “Gak bisa, Mas. Sudah terlanjur.” (ngulangin jawabannya). 
Kalimat barusan terdengar kayak lagu dangdut berjudul terlanjur basah.

Suasana hening sebentar.

Aku natap Udin. Minta diyakinkan atas sidang yang akan aku jalani 
kelak. Lewat kontak mata dan gerak bibir. “Sidang?” Udin mengangguk.

Aku : “Tanda tangan di mana, Pak?”

BP2 : “Di sini.” (Nunjuk kertas bagian kanan).

*Oret-oret*

Tanda tanganku pun terbubuh di slip merah itu.

BP2 : “Jadi, ini pengganti SIM sementara. Jangan sampai hilang. 
Kalau ada operasi, tunjukkan slip ini.”

Aku : “Iya, Pak.”

Aku pun memasukkan slip merah itu ke dalam dompet.

Aku : “Titip SIM ya, Pak…”

BP2 : “Ya..”
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Untung  setting  tadi  bukan  kayak  di  sinetron,  kalo  iya,  pas 
perpisahan antara aku dan SIM pastilah ada peluk-pelukan terus nangis 
bercucuran.

Sampai jumpa di tanggal 20 Agustus 2010, wahai SIM. Aku akan 
merindukanmu.

Dari pengalaman tadi, gak ada niat dariku untuk nyuap si BP2. aku 
mau ngikutin  alur  resmi  aja.  Tinggal  nunggu pengalaman berikutnya di 
sidang tilang nih.

Eniwe. Jujur, aku masih bingung nih antara perbedaan slip tilang 
merah  dan  biru.  Kok  rasanya,  fakta  di  lapangan  dengan  yang  saya 
temukan di internet gak sesuai ya?!

Ada yang tahu dan berkenan ngasih tahu?

Buat yang ngerti tentang hal ini, silahkan bisa bagi-bagi untuk yang 
belum tahu.

Posted on Sabtu, Juli 31st, 2010 at 5:49 pm
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Episode Sidang Tilang
6.

Wuuuuh.. Akhirnya datang juga tanggal 20 Agustus. Seperti yang 
udah  aku  tunggu  sejak  sebulan  yang  lalu.  Tanggal  dimana  aku  bakal 
disidang  akibat  dianggap  melanggar  marka  jalan.  Kisah  ini  merupakan 
episode lanjutan dari tulisan SIM-ku Yang Apes...

Nah, sesuai dengan yang janjiku di postingan sebelumnya, kali ini 
aku  bakal  bercerita-ria  tentang  pengalaman  pertama  (semoga  yang 
terakhir) sewaktu menjalani sidang tilang.

Sebentar.

Aku mau nginget-inget dulu kejadian pagi itu.

Salah satu adegan yang ketangkep kamera pas di dalam ruang sidang.

—–loading—–
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Oke. Aku udah siap.

Ayo mulai ngetik.

Abis  sahur,  aku  menyempatkan diri  untuk  tidur  lagi.  Eh,  bukan. 
Lebih tepatnya aku terlena oleh belaian kasur dan bantal.

Begitu  bangun,  waktu  udah  nunjukkin  sekitar  jam  06.45.  Jatah 
sidang  di  slip  merah  yang  aku  dapetin  pas  ditilang  sebulan  yang  lalu, 
tertulis  jam 08.00 WIB.  Gak lucu  kan kalau  datang telat,  terus  nunggu 
lamaaaaa banget sampe akhirnya tiba giliran sidang. Wah, untung masih 
ada waktu. Gak telat,” pikirku.

Tapi, yang namanya baru bangun itu malas abis. Ngulet sana-sini, 
bolak-balik badan kayak lagi digoreng biar gak gosong.

Sampai akhirnya, jam 7 tepat baru mutusin buat mandi. Oh yeah.

Semangat  udah  nyala.  Eh,  udah  keduluan  sama  temenku.  Dia 
udah masuk kamar mandi. Iya, dia mandi. Yaa, itu faktanya. Aku ulangi, dia 
mandi! Mantap kali.

Hoaaammm... Aku pun balik ngruwel lagi di kasur. Nungguin tuh 
anak selesai bersih-bersih badan. Sambil online Facebook lewat hape.

Lima belas menit berlalu. Temenku kelar mandi, bergegaslah aku 
melaksanakan misi mulia di pagi hari yang tadi tertunda.

— bersambung —

Eh, gak ding…

— berlanjut —

Jam setengah delapan aku sudah RaPi (baca: Rada ganteng, taPi 
dikit).
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Habis itu, aku minta tolong si Wahyu untuk nganter sampe gerbang 
perumahan. Aku memutuskan untuk naik bus.

Eniwe, kok lama ya ceritanya Mas, capek bacanya nih.

Oke deh..

Singkatnya  aku  nyampe  di  Pengadilan  Negeri/Niaga  daerah 
Krapyak Semarang, sekitar jam 08.30. Dengan gaya kalem, aku berjalan 
pake kaki.

Aku udah pasang muka pede, tanpa nunjukkin bahwa sebenarnya 
aku  itu  bingung.  Bener-bener  bingung.  Sama sekali  gak  ngerti  dimana 
ruang sidang tilang.

Kepada  bapak  yang  ngurus  parkir,  aku  bertanya,  “Pak,  ruang 
sidang tilang dimana ya?”

Bapak  yang  duduk  manis  itu  gak  menjawab.  Sepertinya  gak 
denger  suara  merduku.  Nah,  bapak  yang  di  sebelahnya  ada  yang 
merhatiin  aku.  Bagus,  aku  pun bertanya padanya,  “ruang sidang tilang 
dimana ya, Pak?”

Bapak itu malah celingukan, terus ngomong sambil nunjuk ke arah 
seseorang, “Ikut mas itu aja, Mas..”

*Toeng*

Aku : “Gak pak, aku cuma nanya ruang sidangnya dimana.”

Bapak 2 : “Wah, aku gak tau.”

Hebat. Kecium bau sekongkolan sama calo.

Berlalulah aku dari hadapan bapak tadi. Berjalan lurus ke depan. 
Masih pake kedua kaki.
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Gak jauh di  depan, ada laki-laki  yang berjalan cepat ke arahku. 
Bertanyalah dia pada remaja RaPi ini.

Mas Itu (MI) : “Sidang tilang, Mas? SIM atau STNK?”

Aku (A) : “SIM, Mas. Hmm.. Ruang sidangnya di sebelah mana ya, 
Mas?”

MI : “Di sebelah sini, Mas..” (Membelokkan aku ke arah kanan).

Dia lebih ramah daripada bapak tadi ternyata.

MI  :  “Mana mas,  surat  tilangnya..  Aku bantu  uruskan.  Sebentar 
kok, Mas..”

A : “Hmmm.. Aku ambil sendiri aja deh, Mas..”

Spektakuler.. Aku nolak tawaran MI.

Selamat tinggal Mas Calo.. Maaf anda belum beruntung.

Aku pun kembali berjalan dengan tenang menuju ke arah ruang 
sidang tilang. Tepatnya mencoba tenang.

Aku shock begitu ngeliat antrian terdakwa sidang.

Buset maruset main keset. Keren euy. Panjang beneerr.

Aku  pun  dag-dig-dug  takut  kalo  dapet  nomor  urut  akhir.  Parno 
mode ON.

Sesuai  referensi  dari  temen,  aku  langsung  nyari  kertas 
pengumuman yang bertuliskan nomor urut sidang. Gak sia-sia kalau aku 
berkacamata, untuk nemu nomor urut sidang di papan pengumuman, gak 
butuh waktu lama.

Ya iyalah.. Gampang nemu begituan, karena terdakwa tilang yang 
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lain  juga  melakukan  hal  yang  sama.  Gak  lama  ku  cari,  ketemu  juga 
namaku.  Urutan  119.  Wah,  udah  kepala  seratus  bikin  aku  parno  juga. 
Bakalan lama nih.

Aku  merhatiin  ada  bapak  -yang  istilahnya-  ngebantu  orang  lain 
yang kesulitan nyari nomor urut sidang. Dia begitu cepat nemuin nomor 
urut orang lain. Tapi, habis nemuin, si bapak tadi bilang, “dua ribu, Pak”.

Ow, ow, ow, ternyata dia calo.

Alhamdulillah, aku gak perlu pake bantuan bapak tadi. Aku masih 
mampu untuk nyari sendiri.

Jam 08.55 WIB, sidang dimulai. Tilangers (sebutan para terdakwa 
sidang tilang versiku) kompakan masuk ke ruang sidang. Cuma satu ruang 
yang dibuka untuk sidang tilang.

Hakimnya  ada  satu,  yang  lain  ada  bapak  yang  suaranya 
menggelegar dan dua ibu-ibu.

Si  Bapak  yang  suaranya  menggelegar  mengawali  sidang  tilang 
pagi tadi. Beliau menjelaskan tata tertib sidang, bahwa:

• Nanti pelanggar akan dipanggil sesuai nomor urut, sekali panggil 
10 nomor sekaligus.

• Hakim yang mutusin tilangers kena denda berapa rupiah sesuai 
ketentuan.

• Setelah  itu,  pelanggar  dipersilahkan  membayar  denda  dan 
ngambil  barang  bukti  yang  berupa  SIM  atau  STNK  di  loket 
khusus. Bagi yang sudah membayar lewat bank, bisa ngambil 
kembalian lewat loket bank di pengadilan negeri itu.

Dengan sistem itu,  aku gak perlu  nunggu lama untuk menjalani 
sidang tilang.
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Giliranku pun tiba. Pas ngadep pak hakim, seperti halnya terdakwa 
lain, aku ditanya nama. Karena udah lebih dulu melihat situasi, aku cepat 
menjawab pertanyaan itu, juga nyebutin, “SIM C, Pak!” Itu tandanya yang 
ditilang adalah SIM C-ku.

Setelah  itu,  aku  langsung  meluncur  menuju  loket  barang  bukti, 
untuk bayar denda yang ternyata cuma Rp.25.000,- dan ngambil SIM C. 
Jauh  berbeda  ketika  diminta  titip  sidang  oleh  bapak  polisi  sebulan 
sebelumnya, yang katanya Rp.60.000,-.

Jam  09.14  WIB  aku  selesai  berurusan  dengan  sidang  tilang. 
Alhamdulillah.

Masih  dengan  langkah  santai,  aku  melenggang  meninggalkan 
orang-orang lain yang masih nunggu jatah sidang dan bayar dendanya. 
Saat itu aku bener-bener lega. Lalu, aku pun menuju ke kampus karena 
ada urusan di sana. Sudah pasti, naik bus lagi.

Nah,  karena  penumpangnya  gak  banyak,  tiba-tiba  pas  lewat  di 
Pasar Kobong (pasar khusus jualan ikan), aku dan seorang laki-laki yang 
umurnya keliatan lebih tua beberapa tahun dariku dilimpahin ke bus lain. 
Apes.

Aku kira adegan pelimpahan bus itu sudah selesai. Ternyata tidak. 
Pikiranku salah. Untuk kedua kalinya, aku dan beberapa penumpang lain 
diturunin di depan pom bensin Kaligawe. Alasannya sih, solar gak cukup 
sampai terminal.

Niatnya mau dilimpahin ke bus lain, tapi bus yang diusahain sama 
kondekturnya gak mau nerima limpahan penumpang.

Gak  mau  nunggu  kelamaan,  aku  langsung  mutusin  naik  mobil 
angkutan  kota  ajalah.  Bayar  lagi  bukan  masalah,  yang  penting  segera 
nyampe kampus.

Akhirnya,  kisah  sidang  tilangku  berakhir  juga  nih.  Lega  juga 
ngetiknya.
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Oh ya, berdasarkan pengalamanku di atas, ada tips nih dariku.

1. Meskipun sebenarnya kebingungan, tetep tampil PEDE aja. Kalo 
nampilin kebingungan kita, bisa-bisa jadi santapan orang-orang 
gak bertanggungjawab. Jadi, mereka gak akan menikahi kita.

2. Kalo pengen dapet jawaban yang benar atas kebingungan kita, 
bertanyalah  kepada  petugas  yang  bener-bener  petugas. 
Jangan bertanya kepada petugas jadi-jadian alias CALO.

3.  Kalo  poin  2  susah  dilakuin,  bertanyalah  pada  sesama calon 
terdakwa sidang tilang. Bersyukurlah kalau dapat jawaban yang 
benar,  kalau  gak  ya  tetaplah  bersyukur  karena  dapet  temen 
yang BISA DIAJAK BINGUNG.

4.  Seperti  halnya  aku  yang  kebingungan  nyari  ruang  sidang, 
praktekin aja jurus kayak aku tadi. MANFAATIN CALO! Hehe. 
Biarkan  mereka  menawarkan  jasa  mereka,  tapi  ulur  waktu 
jangan  sampai  kita  terbujuk  untuk  nyalo,  sampai  si  calo 
nunjukkin ruang sidangnya.

Penting untuk diingat:
Jangan  mempraktekkan  tips  cerdas  dariku  ini  kalau  dirasa 

menyesatkan.

Posted on Jumat, Agustus 20th, 2010 at 11:36 pm
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7. Reuni SMA dan Traktiran

SEMANGAAAAAT PAGIII!!! 

*niruin gayanya para motivator   

Yaapppssss.. Tiap detik, tiap menit, dimana pun kita berada, harus 
selalu merasa bersemangat seperti masih berada di pagi hari. Walaupun 
saat ini udah malam.

Wokei.  Nampaknya aku terlalu bersemangat pas nulis ini.  Ma’af 
yaaaa..

Jujur, aku tengah berbahagia..

Kenapa?

Karena  aku  udah  ngelewatin  hari  senin,  tanggal  13  September 
2010. 

Ada apa dengan hari itu??

Ada hal ajaib!
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Pagi hari:

Berangkat bareng Asrul,  Fareh dan Firman jam 9-an ke tempat 
reuni SMA 1 Kajen di GOR Badminton Kayugeritan. Kita pake dua motor. 
Asrul sama Fareh dan aku ngebonceng si Firman. Enaknya..

Nyampe  di  sana,  ketemulah  aku  dengan  teman-teman  SMA 
lulusan tahun 2006, sama adik-adik kelas yang lulus tahun 2007 dan 2008. 
Banyak yang gak aku kenal. Mungkin karena jaman SMA, aku juga gak 
populer. Haha.

Asik juga ketemu kawan lama. Kurang lebih 4 tahun gak berjumpa. 
Sejak  lulus  SMA,  sekarang  udah  banyak  yang  berubah,  tapi  bukan 
berubah jadi Power Ranger lho.

Aku persingkat cerita, acara hiburan pun dimulai. Lakonnya organ 
tunggal dengan dua biduan berpakaian seksi. Duh, duuuhhhh..

Acara reuni SMA hiburannya dangdutan gini. Ngeri gaaaan. Aku 
pun berpindah dari posisi duduk di depan panggung menjauh ke belakang, 
karena  takut  ditarik  untuk  joget  bareng.  Saya  gak  bebakat  untuk 
melakukan itu.

Walaupun  dengan  tekanan  seperti  itu,  aku  tetep  seneng  bisa 
ketemu kawan-kawan lamaku. Ngeliat perubahan dari mereka.

Siang hari:

Sekitar jam 12-an, aku bareng rombongan yang berangkat bareng 
tadi memutuskan untuk cabut dari tempat reuni. Ada event lain menanti.

Event traktirannya asrul yang baru jadian.

Congrats bro.. Akhirnya gak ngejomblo lagi..

Oh ya, nambah satu orang lagi, si Rini yang dulu sekelas bareng 
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aku di kelas 1 dan 2 juga ikutan event tambahan itu. Aku dan Rini juga 
pernah sekelas dengan Firman dan Asrul.

Lokasi traktiran gak jauh dari tempat reuni SMA. Beberapa ratus 
meter ke arah selatan. Tepatnya di kolam renang Graha.

Kami  di  sana bukan mau ditraktir  air  kolam, tapi  emang bener-
bener makanan.

Nah, kami pun pesan makanan. Walaupun sebelumnya aku udah 
makan di tempat reuni tadi, tapi perutku masih terasa luas, ruang untuk 
makanan tambahan masih ada.

15 menitan kemudian, makanan datang.

Mas  yang  nganter  langsung  nyodorin  bill. Asrul  sang  pentraktir 
langsung ngebayar lunas. Tapi, minuman belumlah datang. Gak tahu tuh 
kenapa si minuman gak dateng barengan. Acara nyantap makanan yang 
sudah tersaji di depan mata, jadi ketunda untuk beberapa saat.

10 menitan berlalu.  Minuman belumlah diantar.  Udah gak sabar 
nyantap,  akhirnya  kami  menyerah  pada  keadaan.  Kami  pun  memulai 
makan.

Kebetulan,  aku,  Firman  dan  Asrul  pesan  makanan  yang  ada 
sambalnya.  Alhasil,  kami  pun  menyantap  dengan  bersemangat,  hingga 
akhirnya kepedesan.

Perlu  dibayangkan  kembali,  minuman belumlah dianter.  Apa??? 
Iya, minumannya belum dateng.

Firman  yang  gak  tahan  segera  cabut  nyari  mas  atau  mbak 
pelayannya, buat nagih minuman.

Pas balik, kurang lebih Firman bilang, “Kata mas penjaganya, mau 
dibilangin ke pelayannya buat nganter minuman..“
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3  cowok  yang  kepedesan  berusaha  mendinginkan  kepala  dan 
mulut yang mangap-mangap gak karuan.

5 menit berlalu..

5 menit lagi berlalu..

5 menit lagi dan lagi berlalu..

Entah  sampai  berapa  5  menit,  aku  gak  punya  waktu  untuk 
ngitung.. Minuman yang tadi dijanjikan belum juga dateng.. HEBAT!!!

Aku pun gak tahan.. Aku murka..

Aku ditemenin Fareh ke tempat mas penjaganya..

Aku ngeliatnya ada mas yang pantesnya disebut bapak. Akhirnya 
aku pun manggil bapak.

Aslinya dalam Bahasa Jawa, tapi aku ubah ke Bahasa Indonesia 
biar lebih bersifat universal.

*menerjemahkan ke bahasa Indonesia*

Aku:  “Pak,  ini  kami  udah  pesan.  Makanan  udah  dateng,  tapi 
minumannya belum. Gimana, Pak?“

Bapaknya: “Minumnya belum dateng, Mas? Sudah lunas?”

Aku:  “Ya,  sudah  lunas  Pak.  Ini  aja  makanan  udah  habis,  Pak. 
Minuman belum dateng.  Gimana ini????”  (Mulai  nyolot.  Nada bicaraku 
keliatan  ngamuk  banget,  sampe polisi  yang  jaga  di  sebelah  bapaknya  
ngelirik ke arahku).

Bapaknya: “Ya sudah, Mas. Aku bilang dulu biar segera diantar.“

Aku dan Fareh pun berlalu dari  hadapan bapak itu.  Kembali  ke 
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tempat duduk. Mencoba bersabar kembali.

Gak lama kemudian, ada mbak pelayan datang. Terus nanya.

Mbak Pelayan (MP): “Mas, ini belum ada minumannya?“

Aku dkk: “Iya, Mbak..”

MP: “Udah lunas kan, Mas?”

Aku: “Udah, Mbak. Nih notanya..” (Nunjukkin bukti pembayaran).

MP: “Trus, mau diganti uang?“

Aku:  “Gak,  Mbak!  Tetap minuman!”  (Kalimat  mbak itu  bikin  aku 
tambah  naik  darah,  udah  pada  kepedesan  gini  malah  nanya  gitu,  
bukannya  minta  ma’af  juga.  Saat  itu  kita  gak  butuh  duit,  Mbak,  tapi  
minum).

Kinerja yang gak professional. Hmmmm..

Trus  mbaknya  nyatet  ulang  pesanan  minumannya.  Lalu  bilang, 
kalau sebentar lagi mau dianterin.

Aku dkk pun berusaha bersabar lagi.

10  menitan  kemudian  datanglah  MP  lain.  Ngebawa  pesanan 
minuman. Bergembiralah aku dkk.

Tapi, situasi saat itu agak gerimis, dan hebatnya si MP gak nutupin 
gelas yang dia bawa.

*TETOOOOOOT!*

Begitu MP naruh gelas-gelas itu di meja. aku nyindir, “wah, airnya 
tambah banyak yaaa..”

E-Book “Mas Misterius”, Berdasarkan Blog http://kimsanada.wordpress.com          38  

http://masaim.web.id/
http://kimsanada.wordpress.com/
http://kimsanada.wordpress.com/


Kim -- Mas Misterius -- http://masaim.web.id

Teman-temanku pada ketawa. Aku gak peduli si MP paham apa 
gak sama sindiranku tadi.

Begitulah kejadian senin siang sewaktu ditraktir Asrul.

Oh ya, usai ditraktir kan kami semua pulang. Kemujuran-berlebih 
ternyata masih menanti aku dan Firman.

Formasi motor kan, si Asrul boncengan sama Fareh, Rini sendirian 
dan Firman ngeboncengin aku. Di saat yang lain udah jalan, Firman agak 
telat  ngeluarin  motor.  Kami  berdua  pun  ketinggalan  di  belakang. 
Untungnya, dua motor terdepan berhasil dikejar karena mereka memacu 
motor dengan sangat santai. Syukurlah.

Asiknya udah berada di  belakang dua motor terdepan, motor si 
Firman malah berhenti. Mesinnya mati.

Tau kenapa???

KEHABISAN BENSIN BUNG!!!

Benar-benar hari yang mantap dah.

Kami  berdua nuntun dengan posisi  tetap  berada di  atas  motor. 
Kami celingukan nyari tukang bensin eceran, karena daerah situ emang 
gak ada pom bensin. Sampe akhirnya kami berdua ngisi bensin eceran 
tepat di depan lokasi reuni tadi. Hahahaha.

Ketemu lagi sama temen-temen yang tadi reunian bareng. Untung 
jauh,  jadi  cuma  nyapa  pake  lambaian  tangan  plus  senyuman  aja. 
Seandainya  deket,  bisa  ditanya  macem-macem.  Malu  dong  kalau 
keajaiban ini diketahui mereka.
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Pesen buat yang baca kisah ajaib ini,

1.  Kalau  mau  makan  di  kafe  bareng  teman,  usahakan  bawa 
minuman sendiri.

2.  Kalau  mengendarai  motor,  jangan  lupa  bawa sebotol  bensin 
buat  jaga-jaga  kalo  bensin  motor  tiba-tiba  abis,  tapi  bensin 
cadangan itu jangan diminum, ntar masuk rumah sakit.

Dua  tips  di  atas  muncul  sebagai  tindakan  preventif  biar  gak 
bernasib seperti aku dkk. Boleh diterapin kok tipsnya, kalo yakin sih.

 
Posted on Jumat, September 17th, 2010 at 11:04 pm
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8. Tentang Tanggal 1 Juni 2010

Malam tanggal 6 Juni 2010 dimulai dengan hujan. aku pikir grimis, 
tapi ternyata bukan. Maklumlah aku bukan peramal, pantas tebakanku bisa 
salah.  Mungkin karena itu,  tiap kali  ikutan kuis di  perkuliahan, aku gak 
pernah berhasil membawa pulang hadiah juaranya kayak kuis di tipi-tipi.

Tanpa sadar,  aku telah terbuai  oleh khidmatnya hujan pembuka 
malam ini.  Baiklah,  aku  mulai  mengisi  artikel  ini  dengan sedikit  review 
tentang buku kelima Radityadika. Itulah MARMUT MERAH BAMBU. Eh, 
sebentar. Sepertinya aku salah ngetik deh. Jemariku sudah kelaperan, jadi 
sempet kepleset.. Sori-sori, maksudku, MARMUT MERAH JAMBU. Eng.. 
Ing.. Eng..

* * *

Kurang lebih sebulan yang lalu, aku ngeliat info kalo itu buku yang 
disingkat jadi MMJ mau di-pre-order-in. Info akurat itu aku dapat langsung 
dari akun twitter si @radityadika. Waktu itu aku masih dalam perjalanan di 
bus ke Semarang dari kota asalku, Pekalongan. Niat pengen ikutan pre-
ordernya biar dapet kaos MMJ (lumayanlah buat nambah koleksi  kaos), 
tapi halangan dan rintangan masihlah membentang. Gak jadi pesan deh 
waktu itu.

Setelah lemas optimis memastikan diri  gak  bakalan  dapet  kaos 
MMJ, aku menantikan tanggal 1 Juni 2010.

Nah, lho?? Ada apa dengan tanggal itu? Jadi malu. Hehehe.

Eits, bukan hanya nunggu uang saku dikirim lho. Hehe. Tapi juga 
penantianku terhadap buku MMJ yang katanya bakal hadir di toko buku 
Semarang. Rasa penasaran yang begitu mendalam terhadap buku terbaru 
si  Kambingjantan membuatku enggak bisa tidur  kalau gak ngantuk dan 
enggak bisa makan kalau gak lapar.
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Nah,  perjuanganku  berburu  MMJ  dibantu  oleh  seorang  kawan, 
Totok. Jasanya begitu ku kenang, hingga aku abadikan di sini. Thanks bro.

Tepat  sekitar  jam  8  malam,  aku  nyampe  di  Gramedia  Jl. 
Pandanaran.  Kedua mata ini  segera  mencari  tahu di  mana letak MMJ. 
Begitu  nemu,  gak  pake  lama  ku  genggam  erat  buku  itu.  Gak  sabar 
sebenarnya pengen segera baca, tapi aku masih sadar saat itu masih di 
toko buku. Gak mungkin kan aku harus merelakan diri aku ketawa ngakak 
diliatin  orang  yang  ada  di  sana.  Bisa-bisa  aku  malah  dijemput  paksa 
petugas berkostum putih-putih.  Dinaikin  mobil  putih  berlampu merah di 
atasnya.  Lalu  MMJ  pun  segera  dimusnahkan  dari  sana  karena 
membahayakan publik. Aku enggak tega. Hahaha.

Untuk  ngobatin  rasa  penasaran,  ku  baca  aja  deh  cuplikan 
ceritanya di belakang buku.

...Momennya  lagi  pas  banget, 
pikir  gue.  Seperti  yang  Ara  tadi 
anjurkan  lewat  telepon,  ini  adalah 
saatnya  gue  bilang  ke  Ina  kalau  gue 
sangat menikmati malam ini.

'Tau  gak  sih,  Na,'  kata  gue 
sambil  menyetir,  memberanikan  diri 
untuk bicara. 'Gue seneng banget hari 
ini.'

'Seneng kenapa?' tanya Ina.

'Seneng,  soalnya,'  kata  gue, 
berhenti  bicara  sebentar  dan  menengok 
ke  kiri  untuk  melihat  muka  Ina.  Gue 
masang  muka  sok  ganteng.  Gue  natap 
mukanya  dengan  jelas,  memasang  mata 
nanar, berkata dengan sungguh-sungguh, 
'Seneng...  soalnya...  hari  ini 
akhirnya... gue bisa pergi sama-'
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'AWAS!!!!'  Jerit  Ina  memecahkan 
suasana.

BRAK! Mobil gue naik ke trotoar. 
Mobil  masih  melaju  kencang,  dan  di 
depan gue ada pohon gede. Ina ngejerit, 
'Itu pohon! ITU ADA POHON, GOBLOK!'

'AAAAAAAAHHHH!' jerit gue, kayak 
cewek disetrum. Lalu gue ngerem dengan 
kencang.  Ina  teriak  lepas.  Suasana 
chaos.

Ngebaca itu membuatku jadi tertawa kecil di lokasi itu juga. Gak 
peduli  misal ada yang ngeliatku tertawa sendiri  begitu baca cuplikan isi 
buku. Haha. Padahal baru cuplikannya lho ya. Bayangin coba kalau dibaca 
seluruh isi bukunya, apa gak mencret-mencret tuh? Tapi eh tapi, hal gitu 
gak  mungkin  terjadi,  kecuali  ngebaca  MMJ  sambil  ngabisin  sekarung 
mangga muda.

Usai senam mulut bentar, aku bayar tuh buku di kasir dan segera 
turun  ke  lantai  1.  aku dan Totok  jalan  menuju  stand alat  olahraga dan 
musik. Tujuan selanjutnya adalah ngebeli Road Stick. Itu adalah stik drum 
yang bentuknya menyerupai sapu lidi, yang biasanya terbuat dari rotan.

Awal pertama lihat stik seperti ini ketika nonton Peterpan main di 
tipi.  Lupa pas acara apa.  Yang pasti  waktu itu,  si  Reza sang drummer 
make stik mirip sapu lidi yang belakangan ku ketahui bernama Road Stick.

Habis search di  Google, aku paham kalau ternyata stik itu dipake 
buat main musik akustik yang cocoknya di  indoor. Tertariklah aku untuk 
memilikinya.  Takdir  pun  mempertemukan  kita  di  Gramedia  Semarang, 
tepatnya di stand alat olahraga dan musik.

Lalu, terjadilah percakapan. Nama dari mbak penjaga stand itu aku 
samarkan jadi B. Kenapa harus B? Ehmm, karena A sudah aku pakai.
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A:  “Mbak,  di  sini  ada  Road  Stick?”  (berharap  langsung  
paham)

B: “Emmm.. bla… bla..” (nyebut istilah tapi aku lupa.hehe)
A:  “Itu  lho,  yang  stik  kayak  sapu  lidi..”  (baru  sadar,  kok  

ternyata istilahnya berbeda ya).
B: “Oh, ada Mas..”
A: “Coba Mbak, aku lihat…”

Mbaknya  ngambilin  1  pasang.  Langsung  disajikan  di 
depanku. Aku perhatikan, lebih mirip kemoceng.

A: “Di sini harganya berapa, Mbak?”
B: “Seratus empat puluh lima ribu rupiah..”
A: ====TETOOOOOOT==== (mahal amat!!!)

Aku lanjut nanya.

A: “Ada harga di bawah yang ini gak, Mbak?” (harap-harap  
cemas).

B: “Gak ada, Mas..”
A:  “Emang  standarnya  segitu  doang  ya,  Mbak…”  (mulai  

memelas).
B:  “Iya  mas..”  (Mbaknya tersenyum simpul,  mungkin  mikir  

gini, ‘dompetnya pasti setipis badannya nih).

Alhasil, rasa ingin memiliki Road Stick jadi sirna seketika itu juga. 
Mau makan apa aku sebulan ke depan kalau jadi beli stik itu. Akhirnya aku 
beli stik konvensional deh, yang ujung stiknya gak beda jauh sama model 
rambutku sekarang.
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Kemudian pulanglah aku sama Totok ke kost.

Gak  banyak  waktu  terbuang  pas  nyampe  kost,  aku  langsung 
mencari posisi paling enak buat ngebaca MMJ. Malam itu juga harus aku 
selesaikan. Aku buka itu buku dengan sangat hati-hati.  Tahu sendirilah, 
buku baru, takut rusak. Hehe.

Bab demi bab aku baca. Alur ceritanya bagus. aku ngerasain lagi 
diceritain  langsung  sama  si  Dika.  Berasa  dia  ngomong  langsung  di 
depanku.  Jadi  gak  jemu-jemu  untuk  nerusin  bab  demi  bab,  sampai 
akhirnya aku ketiduran.

Fakta baru: MMJ bisa jadi pengantar tidur yang hebat. Yang baca 
aja sampai gak kerasa kalau ujung-ujungnya ketiduran.

Hari  berganti,  namun  semangatku  untuk  menghabiskan  bab  di 
MMj  enggak  menurun.  Justru  makin  naik,  tapi  gak  sampai  ke  puncak 
gunung kok.

Singkatnya, aku namatin buku itu sebelum bulan bersinar lagi.

Memang  aku  akui,  MMJ  berbeda  dengan  keempat  buku 
sebelumnya.  Menurutku  pribadi,  buku  kelima  ini  diramu  dengan  gaya 
bahasa yang lebih sopan, gak seliar “kakak-kakaknya“.

Cerita dalam buku ini  sendiri  didominasi  oleh pengalaman cinta 
sang  penulis.  aku  menangkap  kejujuran  bertutur  Raditya  Dika  tentang 
cinta,  sehingga  membuatku  mengiyakan  apa  yang  juga  telah  ku  alami 
beberapa waktu silam. Aku suka kalimat penutup di akhir tiap cerita, selalu 
dalem maknanya. Sangat menohok hati. Mantap benar. Empat jempol ku 
acungin buat kamu, Dik.

Rasa  Merah  Jambu  (baca:  cinta)-nya  sangat  kental,  membuat 
buku segenre dengan keempat buku sebelumnya menjadi lebih berwarna. 
Memang,  cinta  akan  memberi  warna  pada  masing-masing  dari  kita, 
sekalipun itu cinta buta.
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Bahasan cinta yang dipadu dengan gaya komedi, membuat proses 
mencinta dan dicinta akan lebih simpel dipahami.

Bacalah  buku  ini  sebagai  bumbu  penyedap  cinta  yang  sedang 
atau akan kita rasakan.

Posted on Senin, Juni 7th, 2010 at 12:16 am
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9 .
Mas Misterius

Suatu sore ketika aku ngucing (baca: jajan di warung nasi kucing), 
langsung ada seorang mas berbaju kuning lengan panjang yang nyalamin 
dan  nyapa  aku.  Di  tempat  yang  sama,  ada  mas  Dian.  Dia  “operator” 
warung kucingan. Ada juga mas Dedi, pelanggan setianya.

Mas-mas (M2): “Mas..” (sambil senyum nyalamin aku).

Aku: “Iya..” (muka bingung karena gak kenal).

Begitu  aku  duduk  untuk  mengamankan  diri  dari  mas  itu.  Ada 
serangan kalimat lagi.

M2: “Aku besok ulang tahun, Mas..”

Aku:  “Hah?!”  (Siapa  kamu  mas,  tiba-tiba  ngomong  kayak  gitu.  
Batinku memberontak).

Si  M2  ngelanjutin,  “Ya  seperti  kata  SBY (entah  kenapa  nama 
Presiden kita dibawa-bawa). Aku besok ulang tahun..”

Belum sempat ada tanggapan, mas itu nyerocos lagi.

M2: “Tahu gak mas, besok ada yang ulang tahun..”

Orang itu nanya dengan inti sama.

Mas Dian: “Siapa mas?” (penasaran juga dia).

M2: “Neraka.” (dengan nada kalem).
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Mas Dian dan Mas Dedi tertawa dan aku ngebatin: “Waduh, ada 
yang gak bener deh..”

Aku semakin yakin akan posisiku. Siap ngibrit kalo tiba-tiba mas itu 
ngelempar batu gede. Aku sudah pasang kuda-kuda tapi tanpa kaki seribu 
soalnya ntar larinya kesusahan, harus teliti gerakin kaki yang jumlahnya 
seribu. Cepat capek pastinya.

Si Mas ngomongnya tambah ngawur aja. Gak nyambung dengan 
realita.  Dia  sepertinya  butuh  pelita  hidup  biar  bangun  dari 
ketidaksadarannya, tapi sayangnya aku gak bawa lilin.

Si  Mas juga nganggep  keponakan mas Dian  sebagai  pacarnya 
ketika anak kecil  itu  digendong oleh Bu Efendi  (Ibunya mas Dian).  “Itu 
pacarku  dateng..”  Begitulah  kalimat  yang  meluncur  dari  mulut  mas  itu. 
Sadis! Pedofil!

Gak  lama,  ada  cewek  berwajah  oriental  menyambangi  warung 
kucingan  itu.  Dia  pesan  satu  bungkus  es  Nutrisari  plus  beberapa 
gorengan. Nah, pertanyaan gak jelas kembali datang dari M2.

M2: “Mbak orang Cina, ya?”

Mbak  Berwajah  Oriental  (MBO):  “Bukan. 
Saya  asli  Jawa.”  (Ketus,  tanpa 
menoleh ke arah M2).

M2:  “Kok  wajahnya  seperti  itu?  Seperti 
Mandarin.”

MBO: “Saya asli Jawa.” (Negesin, kayaknya 
geregetan mbak itu).

M2: “Mbak kenal sama Dewi Kwan Im?”

Aku  ngakak  dalam  batin.  Bukan  maksud 
menertawakan  Sang  Dewi  (no  offence 
and SARA).
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Aku  ketawa,  karena  M2  menanyakan  hal 
seperti itu. Bukan hal yang wajar aja 
menurutku.

Respon  si  MBO  cuma:  “Aku  gak  kenal.” 
Terus segera cabut dari tempat yang 
didatangi mas aneh itu.

Mulai dari  kepergian si  MBO, aku mulai  berani untuk masuk ke 
pembicaraan  si  M2.  Yang  penting  patokanku,  tidak  secara  frontal 
menyangkal omongannya. Ikuti saja alurnya.

Aku: “Eh mas, emang Dewi Kwan Im asalnya 
dari mana?”

M2: “Thailand.”

Aku: “Hah?!”

M2:  “Dia  itu  keturunan  mandarin. 
Manda..rin, hehehehe. Manda itu suku 
berbahaya..”

Aku:  “Owh,  bahaya  ya  mas..”  (Mencoba 
mencerna.  Kayaknya  bakalan  mencret 
nyerna ginian).

Mas  Dedi:  “Suku  Manda  dari  mana  mas?” 
(ikutan nimbrung).

M2: “Dari Indonesia.”

Mas  Dedi:  “Loh?!  Tadi  bilang  dari 
Thailand.  Kok  sekarang  dari 
Indonesia..”

M2: “Ya seperti itu..”
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Aku: (Masih ngikik a.k.a ngakak berskala 
kecil).

M2:  “Besok  Dewi  Kwan  Im  juga  ulang 
tahun..”

Aku:  “Wah, banyak  yang ulang  tahun ya, 
Mas.” (tetep eksis ngikik).

“Emang mau dirayain dimana, Mas?” Lanjut 
aku.

M2: “Ya di sana, negerinya..”

Aku: “Oooooooooh…”

Gak  berapa  lama  itu  orang  akhirnya 
pamitan pergi dari warung kucingan.

Aku:  “Mau datang  ke ulang  tahun neraka 
sama Dewi Kwan Im-nya ya, Mas?”

M2:  “Hehehehehe”  (Terus  berlalu  dengan 
bersepeda sambil ngisep rokok).

Ngeri benarrrr.. Pertamanya takut, kalau mas itu akan ngamuk di 
tengah pembicaraan.

Kemudian aku malah asik masuk obrolannya. Jadi pengen main ke 
RSJ deh.

Yang terpenting sekarang adalah berdoa agar saat dites masuk 
RSJ gak lolos aja deh. Amit-amit dari jabang sampai Merauke kalo aku 
ikutan  terdaftar  jadi  penduduk  sana.  Enak  sih,  makan  disuapin,  mandi 
dimandiin, tapi masih kepengen hidup normal.

E-Book “Mas Misterius”, Berdasarkan Blog http://kimsanada.wordpress.com          50  

http://masaim.web.id/
http://kimsanada.wordpress.com/
http://kimsanada.wordpress.com/


Kim -- Mas Misterius -- http://masaim.web.id

Sekiranya hanya itu yang bisa aku bagi di awal hari ini. Maaf,  no 
pic demi keamanan semua pihak. Padahal emang gak kepikiran ngambil 
gambar pas di TKP. Haha.

Tetaplah  memanusiakan  orang-orang  bermental  spesial  seperti 
mas  tadi,  dengan  adanya  penerimaan  lingkungan  maka  setidaknya 
kejiwaan orang semacam itu diharapkan bisa berangsur normal. Amin.

Posted on Jumat, Februari 5th, 2010 at 2:19 am
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T entang P enulis

Kim adalah  nama maya  remaja  ini.  Walaupun 
sudah  22  tahun  bernafas,  tapi  Kim  pengen  tetep 
dianggap  sebagai  remaja.  Mie  ayam,  tumis  kangkung 
dan kebab turki menjadi makanan favoritnya.

Menulis menjadi hobi anak muda ini.  Mencoba 
mengawali  konsistensi untuk eksis di  dunia blog lewat 
http://kimsanada.wordpress.com dan  http://masaim.web.id.  Doi  ngefans 
sama Raditya Dika. Penulis komedi konyol yang menginspirasi Kim untuk 
mencoba  membukukan  juga  pengalaman  yang  diperoleh.  Tentunya, 
pengalaman yang gak wajar.

Bermusik  menjadi  hobi  lain  Kim.  Berposisi  sebagai  drummer 
Soundrise band dan Artmade band, Kim merawat hobinya.

E-Book  “Mas  Misterius”  ini  menjadi  karya  pertama  Kim. 
Harapannya, karya lanjutan bisa diterbitin di waktu mendatang.

Buat yang ingin berinteraksi, bisa kontak lewat:
Facebook : baim_gamer@yahoo.co.id
Twitter : http://twitter.com/hakeem_
Email dan YM : kimsanada@yahoo.co.id

E-Book “Mas Misterius”, Berdasarkan Blog http://kimsanada.wordpress.com          52  

http://kimsanada.wordpress.com/
http://masaim.web.id/
http://kimsanada.wordpress.com/
http://kimsanada.wordpress.com/
mailto:kimsanada@yahoo.co.id
http://twitter.com/hakeem_
mailto:baim_gamer@yahoo.co.id
http://soundriseband.wordpress.com/
http://masaim.web.id/

