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CALON DIREKTUR KEUANGAN 

 

Direktur Keuangan PT Kecap Piring Lombok parak-pensiun, dan 

RUPS Luar Biasa meminta Direktorat SDM memasang iklan untuk 

mencari calon dalam situasi perkembangan lingkungan TI dan IFRS 

nan-dinamis. Karena entitas amat terkenal, pelamar berlimpah-ruah, 

sehingga Direktorat SDM kewalahan menyortir beratus-ratus surat 

masuk dan dengan susah payah menetapkan 20 kandidat layak-wawancara. Wawancara 

berlangsung lancar sepanjang sekitar sebulan lamanya dengan perolehan  tiga kandidat utama. 

Sebuah pagelaran berbentuk free-talk-show tiga kandidat dipersembahkan dihadapan sebuah 

RUPS Luar Biasa bertema Aksi Seleksi. Diantara para kandidat, Lawrence  Fishbone terlihat 

paling tangkas menangkis serangan dan mengajukan persoalan keuangan dan akuntansi nan- sulit  

dalam bentuk kelakar-segar kepada para pemeraga kesaktian yang lain, yang terlihat kecut-

kerepotan. RUPS memutuskan Fishbone sebagai Direktur Keuangan, dua kandidat-berrbakat yang 

lain mendapat tawaran posisi nondirektur yang cukup menarik. Pada sebuah RUPS tertutup, RUPS 

melakukan negosiasi akhir dengan Fishbone untuk penetapan besar gaji. Pimpinan rapat tersebut 

menyatakan bahwa tawaran gaji tahunan tahun pertama sebesar USD 5 Juta, yang akan di tinjau 

pada RUPS tahun-tahun selanjutnya sesuai tingkat inflasi, dan Fishbone serta-merta bertanya 

menyelidik sedikit curiga ; Jadi saya dapat gaji bulanan berapa  ? 

 

RAHASIA POPULARITAS 

 

Manajer Madeleine Story, seorang aktris,  mulai memrotes hubungan suami-istri Story dengan 

suami yang kesepuluh yang di rasa terlampau panjang, sehingga popularitas Story mulai menurun. 

Seperti biasa, Story segera menceraikan suami tersebut di pengadilan-negheri, lalu di hadapan 

notaris mengangkatnya kembali sebagai anak angkat ke sepuluh. 

 

IKLAN HAMBURGER 

 

Sudah lima tahun berturut turut Natalie Portman menjadi bintang iklan produsen hamburger 

bernama Real Meat Hamburger. Untuk sebuah film laga, Portman harus membuat dirinya kurus. 

Terlanjur kondang, produsen hamburger tak berani mengganti bintang iklan tersebut yang kini 

ramping tersebut. Alih-alih, manajer R&D perusahaan hamburger diwajibkan untuk mencipta 

Crispy Slim Real Meat Hamburger, sebuah jenis hamburger nirlemak. 

 

PEMUTARAN FIM PERDANA 

 

Aktor legendaris, Ben Neflek, meminta asisten-pribadi menghitung karangan bunga ucapan 

selamat pada sebuah pagelaran-perdana film The Accountant. Asisten tersebut melapor terdapat 

145 karangan bunga ucapan-selamat, dari 150 pesanan produser. Kesimpulan, terdapat KKN lima 

karangan bunga. 

 



SELINGKUH 

 

Aktris Maya Sansai ketahuan selingkuh  dengan Phillip Rhee, seorang aktor laga, dan  Fabric 

Jabrig ,sang suami ,pamit kepada Maya untuk memberi pelajaran aktor tersebut, di jawab santai 

oleh Sang Istri; Tak perlu alasan, sejak dulu kau memang layak minta pelajaran berbagai hal dari 

Dia. 

 

DASAR SELEB 

 

Pada suatu jumpa pers dadakan, Artis pengarang & pelantun lagu dan novel-cinta, bintang film 

dan sutradara kita yang terkenal, Evi Kemala , dengan berbahagia menjawab berbagai pertanyaan 

para peliput-sensasi itu.Begitu banyak pertanyaan, sehingga semua jawaban harus instan dan amat 

pendek, sampai jawaban pertanyaan tentang umur, yang menghasilkan pertanyaan baru dari 

penanya. Kalau benar segitu umur anda sekarang, berarti anda melahirkan Awan Kunciran, aktor 

sinetron kondang kita , pada waktu anda berumur 3 tahun ? 

 

ISTRI AKUNTAN 

 

Kate Konslet ditanya sang  suami, Anton Bandera , seorang akuntan, mengapa lebih-tarik 

(overdraft) pada Bank Mistery meningkat terus. Kate menjawab santai, saya membaca bank-

statement bahwa terdapat lebih-tarik sebesar USD 2.000, sehingga segera saya membuka cheque 

tunai sebesar itu untuk melunasinya. 

 

PADA SEBUAH SALON POTONG RAMBUT PRIA 

 

Tanya, ada instruksi khusus pak? 

Ya,lebih pendek. 

 

AKHLI MENAWAR 

 

Pada perkumpulan Suami Pemuja Istri, para suami saling berbual. Giliran Cliff Owen 

menceritakan kemashyuran istrinya dalam belanja & menawar berbagai hal sehingga seluruh 

keluarga dalam RT/RW nitip kalau beliau akan belanja, sehingga harus membawa truk. 

 

TRAUMA 

 

Survei Suami Beristri Tunggal pada suatu negara Timur Tengah menemukan bahwa kelompok 

suami tersebut tidak mempunyai halangan kemampuan ekonomi dan fisik, rata-rata  menderita 

trauma-psikis terngiang-pamflet “satu-mertua cukup”. 

 


