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PENGANTIN BARU 

Pada sebuah negeri entah ber-

entah, adalah seorang boomers 

pria menikah dengan seorang gadis 

milenials , bermaksud membawa 

berbagai hewan peliharaan warisan 

ayah bunda ke rumah baru mereka, 

mendapat jawaban dari pengantin wanita sebagai berikut : Terlampau mewah 

sayang, kita harus hidup sederhana. Rekam life berbagai hewan kesayangan itu 

sepanjang 2 menit, saya pesankan ke pabrik robot. Terima kasih untuk 

membebaskan saya dari tugas memandikan dan memberi makan.  

KOTBAH   

Gereja penuh dengan hadirin , yaitu para robot sebagai perwakilan merangkap 

anggota keluarga tiap keluarga, maklum sedang lock down. Pastor itu  membaca 

kitab suci diluar kepala dalam tiga bahasa , dengan gaya bahasa Spanyol, 

Inggris dan Latin secara amat fasih, yang kadang-kadang terasa janggal karena 

slang ( gaya bahasa khas) yang tidak terfasilitasi oleh perangkat lunak terjemah. 

Tak jadi masalah, karena hadirin juga robot. Sebagai cacatan samping, ehm,  

gereja melarang penggunaan robot buatan Apple. 

VAKSIN 

Sesuai instruksi Presdien, Menteri Kesehatan menghitung kebutuhan vaksin 

Astra Zeneca seluruh populasi bangsa itu, dikurangi kelompok milenials dan 

generasi Z tentu saja, karena kehidupan berbasis online tak mungkin kena virus. 

PENJAGA RUMAH TEWAS 

Lalat penjaga sebuah rumah dilahap falcon milenial . Persaingan pasar drone 

memang sedang memuncak, sehingga berbagai perusahaan drone membuat 

jenis drone predator yang memangsa drone buatan para pesaing. Falcon milenial 

dirancang sebagai predator , mengenali produk pesaing seperti lalat penjaga 

rumah itu dan memusnahkannya. Produsen mengajukan kasus pembunuhan 

drone produksinya ke pengadilan negeri, karena lalat robot tersebut berpiranti 

sarana perekam gambar dan suara pembunuh, yang ditransmisi realtime kepada 

produsen sebelum terbunuh. Produsen kini mencipta jenis lalat baru yang tak 



dapat dideteksi lawan, dengan teknologi Stealth Bomber ditambah berbagai opsi 

sarana pertahanan diri, ehm, sesuai harga. 

NASIHAT 

Jangan sembarang menasihati milenials. Menurut sahibul hikayat, adalah 

seorang kakek menasihati cucunya,’ Kalian terlampau tergantung pada 

teknologi informasi  .. !’) . Keterangan ,  tanda titik titik adalah jumlah detik 

jarak antara ucapan terakhir dengan tanda seru.Tanda seru adalah  saat alat pacu 

jantung dicabut , sekadar untuk penjelasan karangan ini . 

MELAMAR PEKERJAAN 

Sebuah surel luar biasa panjangnya diterima perusahaan pemberi kerja adalah 

sebagai berikut. Saya membaca iklan perusahaan anda. Dari jenis tugas, semua 

tugas itu dapat saya kerjakan di rumah, sehingga saya tidak perlu hadir di kantor 

anda. Perusahaan anda dapat melakukan PHK setiap saat dengan ganti rugi satu 

tahun gaji pokok. Gaji pokok saya tentukan USD 125,000 pertahun dengan PPh 

21 ditanggung perusahaan, ditambah tunjangan pengobatan , tunjangan 

langganan gerbang maya, pembaharuan sarana kerja dan sarana olah-raga 

ruangan, tunjangan jasaboga termasuk jus-alpukat, dan fasilitas kendaraan 

karyawan nirpengemudi merek apa saja. Saya bersedia mandi, bersolek berhias 

tanpa parfum dan  menggunakan pakaian seragam perusahaan, untuk keperluan 

tele-conferene. Saya bersedia tugas luar terpilih oleh saya, yaitu Bali ( dan 

beberapa tujuan lain yang tak seberapa layak di kutip pada karangan ini ). Potret 

diri ( direkam setelah surat) , ID Penduduk ,  belum ada BPJS . 

NOSTALGIA 

 

Alam Sutra adalah pria yang romantis, sehingga memilih pasangan hidup yang 

sangat cantik dan pandai mendongeng sebelum tidur. Sambil memijit lembut 

tubuh sang lakon cerita ini, perempuan itu berucap: Masih ingat zaman tempo 

dulu Mas, tatkala menggunakan telepon kabel sekarang telpon genggam cerdas, 

menggunakan rice cooker sekarang The Cooker yang dapat memasak nasi plus 

menu segala bangsa, masih ingat tentang pertengkaran mas dengan para istri 

terdahulu , kerepotan pengadilan perceraian dan gono gini. Sambil memijit, 

wanita itu  menyanyikan lagu keroncong favorit pasangannya, sampai sang 

lakon cerita ini mulai mengantuk, berbalik , menoleh dan  melihat alangkah 

indah senyum diwajah ayu itu, dan berkata ‘Sampai besok ya Jeng, kita tidur 

dulu yuk’, dan menekan tombol “ off” pada tubuhnya. 

Catatan Redaksi, pemakalah sengaja tidak memuat humor sara, humor 

memojokkan boomers atau milienials , mohon maaf kepada boomers yang 

sudah berstatus kakek. Sumber gagasan buku pertama Ketawa Kontan Cara 



Akuntan terbitan Andi Offset, karangan Jan Hoesada (2011) untuk humor 

kotbah, dan gagasan cerita lain dari berbagai sumber Milenials Joke 2020. 

 


