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PADA SEBUAH PERTANDINGAN 

Diantara 10.000 penonton, Zhang, seorang 

bintang kelas dunia UFC nan cantik hadir 

disebelah ring UFC bersama seekor gorila, 

namun tak ada wartawan yang meliput. 

Akhirnya datang juga seorang wartawan 

menghampiri petarung kondang kita dan 

bertanya; Kemarin kalian datang nonton UFC, mengapa sekarang nonton lagi ?  

Jawab Zhang ; Ya, atas izin pimpinan Bonbin untuk cuti tentu saja, hari ini ada 

tampilan MacGregor untuk mempertahankan sabuk juara. Inilah alasan yang 

sebenarnya, ia bosan lagi-lagi makan-makan di restoran, berdansa, berenang, ice 

skating dan balap mobil, dan ia suka gaya bertarung MacGregor yang kebetulan 

seperti gorila itu. 

ITU LAGI ITU LAGI 

Pada acara tebak-cermat arisan para ibu Kampung Rawa Buaya, masing-masing 

hadirin diminta mengajukan sebuah tebakan. Penjawab mendapat hadiah khusus dari 

bendahara arisan. Sebuah pertanyaan di ajukan, kali ini tak ada yang dapat hadiah, 

karena itulah sebuah pertanyaan mudah dan membosankan. Pertanyaan ;  Apa 

sebutan bagi wanita luar biasa yang mampu mengetahui posisi suami di luar rumah 

setiap saat ? Dijawab serentak oleh hadirin ; Janda. 

ANAK BUNGSU 

Ibu Harun Harum melapor ke dokter, bahwa anak-bungsu nya amat gemar sepak 

bola, sehingga selalu pulang penuh lecet dan kotor berlumpur tiap hari. Sang dokter 

menyatakan hal itu sehat, olah raga jangan dihalangi. Sang ibu menjelaskan lagi, 



kami semua mencemaskannya dokter, termasuk para cucu saya, istrinya dan 

mertuanya. 

SANG KAKEK 

Sang kakek menjemput Thomas Alfa disekolah, jumpa kepala sekolah untuk mohon 

izin membawa Thomas ke final PSSI, sebelum kelas berakhir. Kepala sekolah 

menyatakan Thomas sudah pulang, katanya untuk menghadiri pemakaman 

kakeknya. 

SANG KAPTEN 

Sekali lagi Kapten PSSI kita mendapat keluhan istrinya, Kau tak pernah 

memperhatikan keluarga, anak-anak dan istrimu, selalu repot dengan kegiatan bola. 

Kau tak pernah mengajak kita makan malam, berlibur keluar kota akhir pekan, 

bahkan mungkin tak tahu nama anak-anakmu. Kau tak pernah mengajak makan 

malam untuk peringatan hari penikahan kita, bahkan mungkin tak ingat tanggalnya. 

Kapten kita tersenyum dan menjawab : Itulah tanggal 26 Juli tahun 2011, mendung 

agak gerimis sepanjang hari, namun tetap saja merupakan hari terindah, karena PSSI 

diumumkan sebagai pemenang Liga Asia untuk kejuaraan dunia. 

SANG PELATIH 

Menpora kita berkunjung ke Mabes PSSI untuk mengecek kesungguhan latihan 

Kesebelasan Nasional, memberi pengarahan dan menyatakan bahwa daya-tahan 

tubuh dan nafas adalah utama. Sekjen PSSI menjawab, kami setuju, dan memang 

pelatih mengutamakan jogging. Kabarnya Bapak Menteri akan ke Bandung hari ini, 

tolong sapa dan beri pengarahan mereka kalau jumpa mereka di Cipularang. 

PELUPA 

Pemabuk itu selalu mendapat marah dari istrinya kalau malamnya mabuk-mabukan. 

Begitu bangun tidur, pagi hari sang istri langsung memarahinya; Dasar pelupa, tadi 

pagi Bar Minum-Minum Hopo Tumon  kembali menelepon rumah, agar saya 

menjemput kursi rodamu yang ketinggalan. 

PERATURAN OLAH RAGA MENYELAM 



Salah satu peraturan menyelam terpenting adalah selalu menyelam minimum ber 

dua-dua, agar teman dapat menolong apabila anda tiba-tiba kehabisan oksigen, otot 

kejang, pingsan. Apabila terjadi serangan ikan hiu, probabilitas disantap turun 

menjadi 50%, bukan 100 %. 

MENANGKAP TINDAK ILEGAL  

Koran hari ini memuat berita Kepolisian Perairan menangkap kapal nelayan berisi 

ratusan ton Cocain dan pengadilan negeri memberi hukuman berat bagi para pelaku. 

Hukum negara itu memang membatasi, kapal nelayan dilarang membawa 

Mariyuana, hanya kapal dagang diizinkan, itupun dengan  batas ketat dan tidak 

masuk akal  secara ilmu ekonomi. Sebuah kapal hanya boleh  membawa hanya 3 ton 

Mariyuana, dengan syarat berat, yaitu memasang bendera bergambar kepala negara. 

HOBI MANCING 

Bapak Belut Biru, seorang pejabat,  menelepon istrinya, bahwa ia mendapat hadiah 

cuti kegetan seminggu dari atasan, karena sukses memimpin delegasi dagang ke 

manca-negara, dan minta tolong disiapkan koper pakaian dan tas mancing kepada 

istrinya, untuk pergi mancing di pulau wisata padat ikan. Ia berpesan wanti-wanti, 

agar menyertakan kimono sutra biru kesayangannya. Singkat cerita, seminggu 

kemudian ia kembali ke rumah membawa 70 kilogram berbagai jenis ikan beku hasil 

mancing bagi keluarga dan tetangga. Temu kangen dilunasi dengan  makan malam 

bersama istri, sambil cerita panjang lebar suka duka mancing di laut lepas. Hanya 

satu yang kurang, kata Belut kepada istri; Kimono sutra biru lupa kau bawakan ya 

Jeng. Berhenti memotong steak, sang istri menejelaskan; Koper pakaian penuh, 

maka saya taruh di tas alat-alat mancing .  

PENJARA 

Diktator tersebut memenjarakan istri terbaru karena alasan yang tak dapat diungkap 

pada karangan ini. Penjara berpagar rapat dengan berbagai pengamanan elektronis 

mengelilingi 200 Ha hutan buatan untuk jogging, padang rumput untuk berkuda, 

danau luas dengan perahu dan villa mungil ditengah nya , dan tentu saja sebuah 

istana kecil dengan 100 kamar mewah plus ruang besar ditengahnya untuk pagelaran 

musik, bioskop,diskotek dan pameran lukisan. Tentu saja sang diktator  mewajibkan 



200 dayang dan juru masak berbusana sekuriti penjara. Hanya satu orang penjenguk 

di izinkan, yaitu dirinya. 

 

PENGUMUMAN PBB 

Pada awal tahun 2022 PBB mengumumkan kesepakatan rapat seluruh negara 

anggota PBB tentang  hari libur tahunan paling panjang  yang pernah disepakati 

umat manusia, untuk mengenang bencana virus yang telah berlalu. 

BIAYA HIDUP 

Biro Pusat Statistik menyimpulkan hasil sensus dan informasi tambahan, bahwa 

sepertiga biaya hidup adalah untuk makan dan minum, dua pertiga biaya hidup untuk 

membereskan ekses makan dan minum, terutama biaya obat obatan anti darah tinggi, 

gula dan kolesterol, biaya sarana olah raga dan klub olah raga, bedah, dokter dan 

biaya rumah sakit. 

AKUISISI 

Sebuah pabrik Coklat dan Ice Cream mengakuisisi pabrik suplemen melangsingkan 

tubuh yang mempunyai basis pelanggan online amat luas dan besar. Kepada seluruh 

pelanggan itu, pemilik baru paska akuisisi sekarang dapat mengirim informasi & 



brosur Ice Cream dan Suplemen. Hasilnya, penjualan Ice Cream  dan coklat menjadi 

dua kali lipat, penjualan suplemen juga menjadi dua kali lipat.  

Catatan Redaksi : Disamping karangan asli penulis, berbagai humor digubah dari 

sumber The Most Enormous Pub Joke Book Ever ( 2002), Carlton Book Limited, 

SevenOaks,dicetak di jilid di Great Britain,  bernomor halaman 652. Karena itu 

sebagian humor harus di baca dalam konteks budaya Inggris. 


