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BERFIKIR PRAKTIS 

 

Seorang komite standar akuntansi harus mampu melakukan 

penyederhanaan. Pada rapat kali ini, sekali lagi komite mampu 

melakukan penyederhanaan, dari dua alternatif besar menjadi 

hanya 18 kemungkinan kecil, yang akan dilanjutkan tujuh kali 

rapat komite yang akan datang. 

 

 

NARSIS BERAT 

 

Sepulang dari pesta itu, di mobil, sang istri bertanya kepada Morgan Freeman, suami yang sedang 

nyetir,”Bagaimana pendapat Mas tentang resepsi itu ?, dijawab dalam gaya bosan oleh sang suami; 

“Sebuah resepsi nan sempurna, sayang sekali tak terdengar suaraku berpidato”. 

 

ANTREAN PANJANG 

 

Terdapat antrean panjang orang masuk pagelaran musik tersebut, sebuah show yang akan 

berlangsung dalam paket 3 jam nonstop. Pertunjukan dimulai dan band tersebut beraksi hiruk 

pikuk. Lalu, terdapat antrean panjang orang kali-ini berdesak-desak ingin keluar dari gedung itu, 

pada setengah jam pertama show. 

 

ANAK PUJAAN ORTU 

 

Dihadapan ibu-ibu sebuah arisan  Robot PRT, Bonnie Plunket, seorang ibu paling populer, ditanya 

rame-rame, apa kabar Violet, putri kesayangannya itu. Dan Bonnie bercerita panjang lebar tentang 

sukses gemilang studi dan olah-raga Violet, bahwa ia menjadi duta olimpiade matematika 

internasional di Tokyo, sebagai pengarang buku best-seller kalangan kawula muda, seniman 

tanaman kerdil  bonzai dan banyak lagi yang lain. Seorang Ibu nyeletuk, bagaimana dengan musik 

dan  menyanyi ?, di jawab dengan mantap oleh Bonnie ; Sangat mungkin,  Violet amat percaya 

diri, cita-rasa busana dan tatarambut amat sempurna, ukuran tubuh dan wajah amat memenuhi 

syarat sebagai Diva, hanya kurang dalam bakat saja. 

 

PENYANYI COUNTRY 

 

Dimas Kudai tergolong penyanyi country terkenal, bukan karena lagu-lagu yang dibawakannya, 

namun karena ia ramai menerima panggilan hajatan dari desa-ke desa. Ia tak pernah sekalipun 

mendapat  order dari kota, yang paling kecilpun. 

 

KOLUMNIS GOSIP 
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Berita meninggalnya Jeffrey Seglin, kolumnis gosip koran Pojok,  mendapat sambutan gembira 

kalangan politisi dan selebriti. Beberapa Diva bersatus janda kembang, politisi oportunis dan 

beberapa pimpinan partai mengadakan syukuran karena bebas gosipan  pak Seglin yang amat 

merepotkan. Itu belum cukup, lihatlah, upacara pemakaman  pak Seglin yang dihadiri lautan 

manusia melebihi pelayatan seorang kepala negara, yang tak percaya dan ingin meyakini dengan 

mata-kepala sendiri, bahwa Beliau benar-benar tewas, ups, meninggal dunia, ups wafat. 

 

BERMAKSUD AKRAB 

 

Turun dari pesawat, pembicara seminar internasional nan-kondang kita, Mr Chip Bell, 

memerintahkan taksi bandara agar cepat menuju hotel termewah dalam kota, karena giliran bicara 

hampir sampai. Pada menit-menit terakhir sebelum jam bicara, ia berhasil mencapai hotel tersebut. 

Setengah berlari ia mengenali toilet hotel , membaca huruf disebelah gambar wanita dalam bahasa 

setempat, membaca aksara bahasa lokal disebelah gambar pria, dan menggunakannya sebagai 

kejutan sapaan pertama nan-ramah kepada hadirin, ketimbang sapaan baku internasional  “Ladies 

and Gentlemen” yang membosankan itu. Dalam bahasa lokal, sebuah kosakata disebelah gambar 

wanita di depan toilet itu bermakna “toilet wanita”, sebuah kosakata dalam bahasa lokal disebelah 

gambar pria bermakna “toilet pria” diucapkan sebagai salam pembuka. 

 

SALAH SAMBUNG 

 

Saling membanggakan istri, Kim Tay Yung , seorang suami bercerita dalam sebuah Perkumpulan 

Suami Sayang Istri ; bahwa istrinya amat ramah kepada siapa saja, walau tidak kenal, karena pada 

setiap makan malam keluarga ialah yang paling dahulu berdiri untuk menjawab telepon berdering, 

kemudian tertawa riang dan bercerita panjang sekitar 10 menit, kadang-kadang 20 menit, dan 

kembali ke meja makan sambil berucap”salah sambung” dan meneruskan bersantap 

 

TEBAK CERMAT 

 

Skandar Amin ,2 tahun  ketemu  sang sahabat , Alicia Vikander, 3 tahun dan berkata, klo kau bisa 

menebak apa isi sakuku dan berapa jumlahnya , akan akuberi kau kedua-duanya. Alicia menjawab 

tangkas; Permen Loly Pop. 

 

Benar, jawab Skandar; Dan jumlahnya ? Alicia menjawab tangkas; Enam. 

 

DIET 

 

Jane Porter semula berlebih berat badan 300 persen  telah sukses menurunkan berat tubuh ke 

nisbah serasi berat badan dengan tinggi badan, karena amat patuh mengikuti diet , hanya makan 

buah-segar, sesuai saran dokter spesialis penurun berat. Pipi bakpau dan leher bergelambir Jane 

telah hilang, ukuran pinggang dan betis kembali ramping. Pada jam perjanjian, seperti biasa  Jane 

datang tepat waktu, melompat kesana-kemari dari-meja ke meja dengan lincah dan riang di dalam 

ruang praktik  dokter Sugriwa, sekadar demo betapa ringan tubuhnya.  Sambil menatap ke atas , 

sang dokter melakukan tanya-jawab dengan sang pasien, dan menyimpulkan bahwa kondisi 

kesehatan Jane setara atlet Olimpiade. Selesai tanya-jawab, sekarang tibalah saatnya mengukur 
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pulsa-jantung dan dokter meminta Jane  turun dari gorden tempat ia bergelantungan. Pengukuran 

pulsa juga tak berjalan lancar karena Jane tak bisa diam, dan sang dokter meminta Jane berhenti 

meringis, menggaruk-garuk  kepala dan iganya. 

 

PETUGAS PENGUKUR DENYUT-JANTUNG 

 

Monica Beluzzi , juru rawat rumah sakit itu ditugasi sebagai juru pengukur pulsa jantung dan 

pengumpul sampel urine pasien yang akan di terapi. Wajahnya amat cantik , tubuhnya amat aduhai, 

sehingga analisis penyakit berdasar pulsa tak andal, dan sampel urine juga jadi menjadi sulit 

diperoleh. Sebagai solusi, Pimpinan RS meminta suster tersebut memakai topeng dan 

menggunakan seragam extra L. 

 

DIET 

 

Hrihik Pritt berupaya menurunkan berat dan  besar pinggang , berkonsultasi ke dokter spesialis 

pengurusan tubuh. Biaya dokter tergolong mahal menyebabkan Widodo mengurangi belanja 

makan minum bulanan agar tetap dapat konsultasi ,dan tentu saja , karena itu, menjadi pria langsing 

dan tampan kembali. 

 

TANDA TERIMA KASIH 

 

James Shigetta, seorang pria muda tampan berbusana mahal & trendi masuk ruang tunggu pasien 

Dokter Pengestu Parakanca.Ketika giliran masuk ruang praktik , ia mengeluarkan sebuah arloji 

termahal di muka bumi, menyerahkan ke dokter kita sambil mengucapkan terima kasih atas 

perawatan kepada pamannya. Sang dokter melongo dan berucap; Tetapi Beliau sudah meninggal 

kemarin. Ya, itulah, saya datang mengucapkan terima kasih. Begitu banyak obat dan larangan 

demi kesehatan menyebabkan beliau amat menderita dan bosan hidup , mengeluh panjang pendek 

sambil membuat surat wasiat untuk saya, sebagai satu satunya kerabatnya yang masih ada. 

 

SALING MEMAKI (?) 

 

Sebuah mobil sport  warna merah menyala dengan kap terbuka ,lewat dalam kecepatan sedang dan 

menggoda seorang  gadis, Emma Watson, yang sedang berjalan di tepi jalan, menyebabkan Emma, 

melompat lebih ke tepi lagi sambil berteriak “sapi”. Ryan Reynold, sang pemuda tampan 

tersenyum ewa karena tersinggung, menoleh dan berteriak balik “monyet ” , lalu menabrak seekor 

sapi  yang sedang menyeberangi jalan. Mobil jungkir balik tujuh kali, dan sang pemuda masuk 

rumah sakit.  

 


