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Halaman Pengantar 
 

Assalamu’alaikum wr.wb. Salam kenal, nama lengkap saya 
Hendi Hendratman (28-02-1971), pria penulis buku 
komputer grafis & multimedia sejak tahun 2006 di penerbit 
Informatika. Lengkapnya silahkan Googling. OK. 
 

Sesuai judulnya ‘MODUS’ yang merupakan singkatan dari 
Modal Dusta...eh.. Modal Status, isinya berupa posting / 
status dan komentar penulis yang dirangkum sejak 2009 
sampai awal 2021.  
 

Penulis join facebook di tahun 2009 diperkenalkan oleh 
tetangga yang juga karyawan Telkom. Awal-awal menulis 
Facebook (FB) saya merasa postingan kurang etis, kurang 
empati, tidak nyambung dan tidak berperikenetizenan. 
Namun saat ini nampaknya semakin parah. 
 

Tidak terasa selama 13 tahun, posting dan komentar saya 
terkumpul menjadi buku ini. Tentu saja setelah melalui 
proses edit dan sensor oleh istri saya. Sesungguhnya 
pengguna facebook atau media sosial lainnya adalah penulis 
buku yang belum sadar. Diharapkan dengan membaca buku 
ini, anda akan emosi untuk membuat buku tandingan.  

 

Jika dalam isi buku ini kesamaan atau kemiripan, hal itu 
memang disengaja. Jika ada pernyataan yang tidak anda 
setujui, silakan posting di wall anda sendiri. Jangan lupa 
untuk menyertakan link tentang buku ini. 

 
Wassalam... 
Hendi Hendratman 
www.hendihen.com  
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Halaman ini tidak sengaja dikosongkan  
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2009 
 

Kita harus memasyarakatkan kurban dan mengkurbankan 
masyarakat 

* * * * * 
Kata pak ustadz kita harus punya pri-kebinatangan. Berarti 

jamaahnya dianggap binatang? 
* * * * * 

 
Kendaraan kesayanganku 
yang malang saat menuju 
ke undangan walikota di 
pemkot cimahi. Semoga 
tabah menghadapi duri di 
jalan 

 

 
 

 
 
 

Robby Ul Pratama : c bapak itu motor ajaib pembawa 
keberuntungan.... jangan dibuang pak... servis aja..... 
Irvan Sp : waaaa..turut sedih 
Agustiana Gusti Legoh : semoga lekas sembuh... 
Hendi Hendratman: Akibat terlalu sering ditunggangi 
Rahmat Wungkul: aduh Kang Hendi anggota BOG nya 
(Butut Oge Gaduh)......he..he...he 
Hendi Hendratman: Jangan khawatir motor tsb tidak akan 
saya jual dan akan saya pakai terus karena sudah setia 
menemani saya selama 20 tahun. 

* * * * * 
Pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih 

pengalaman. 
* * * * * 
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 3 Hal yang tidak pernah kembali: - Waktu - Perkataan - 
Pengalaman. 

 3 Hal yg menghancurkan: - Kemarahan - Kesombongan - 
Keserakahan.” 

 3 Hal Tidak Boleh Hilang: - Kasih - Suka Cita - Damai 
sejahtera. “ 

 3 Hal Tidak Pernah Kekal - Harta - Jabatan - Cinta 
Manusia. 

 3 Hal Membuat Kita Berharga: - Komitment - 
Kerendahan Hati - Kejujuran  

* * * * * 
(Momen Ramadhan 2019) Semoga belum terlambat untuk 

memohon maaf lahir batin 
* * * * * 

Sholatlah sebelum engkau disholatkan, mandilah sebelum 
engkau dimandikan 

* * * * * 
No word to speak but a lot word to write 

* * * * * 
Besar kecilnya volume musik kondangan, ditentukan oleh 
intelektual kedua pengantin. Makin rendah intelektualnya 

pengantinnya, makin besar volume musiknya. 
* * * * * 

Fatimah Zahra (kiri) pemenang lomba maskot Cyber Cimahi 
berbentuk kucing. Yang kanan adalah manusia. 

 

 
* * * * * 
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Merasa bodoh adalah Anugrah 
Merasa pintar adalah Musibah 

* * * * *  
Proud 2B Stupid 

 * * * * *  
Hidup untuk belajar dan belajar untuk hidup. 

* * * * *  
Sebagai orang sunda yang cinta seni budaya, kita harus 

memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. 
* * * * * 

Sebagai wakil rakyat, kita harus memasyarakatkan 
permainan dan mempermainkan masyarakat. 

* * * * * 
Agar kembali mood menulis: Do it now! So you can't stop! 

* * * * * 
Merasa S2 karena S1 mengulang 2 kali. 

* * * * * 
“Kaos yang cocok untuk para anak yang salah didik “ 

 

 
* * * * * 

(Pria vs wanita) Dalam hal buang air kecil alias pipis, 
wanita lebih unggul karena bisa HANDS FREE.  

* * * * * 
 Waktu kecil, kita punya banyak waktu dan tenaga tapi 

tidak banyak harta. 
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 Waktu usia produktif, kita punya banyak harta dan 
tenaga tapi tidak banyak waktu. 

 Waktu masa pensiun, kita punya banyak harta dan waktu 
tapi tidak tenaga. 

  

 
* * * * * 

 

Hasil pengujian dengan 
alat electrolyzer untuk 
memisahkan air murni 
(h20) dan polutan zat 
besi (alumunium, khlor, 
tembaga, karat besi dll). 
Terlihat air tanah sangat 
kotor alias banyak 
polutan zat besi 
sedangkan 2 produk 
terbawah sangat minim 
polutan.  

 

 
* * * * * 

Meski bukan dosen tetap yang penting tetap dosen. 
* * * * * 

 

(Logo baru Telkom) Tanpa sudut tajam, tanpa gradasi, 
logogram tanpa garis lurus, warna merah. Positifnya: Tidak 
kaku alias luwes, sederhana, cetak lebih mudah dan warna 

khas Indonesia. Negatifnya: Mirip sekolah Playgroup. 
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* * * * * 

Anak itu harus dihargai. 
 

 
* * * * * 

 

Memasyarakatkan Gembok dan 
Menggembok Masyarakat  

 
CHAPTER #1 : Gembokisasi 

 

Dalam rangka merayakan HUT Bandung ke 204 saya 
sekeluarga berkunjung ke rumah orang tua di jl.peta 
bandung, tepatnya depan pasar ikan persimpangan jl.Otista 
dan jl.Peta. Setelah kenyang kami pulang karena hidangan 
sudah habis. Dalam perjalanan menuju mobilku daihatsu 
granmax, kami di panggil-panggil oleh tokoh setempat. 
Wah! saya pikir akan mendapat penghargaan atau 
bingkisan oleh-oleh,…dan ternyata benar saja… kami 
mendapat penghargaan dari pemkot bandung berupa 
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gembok berwarna kuning tai yang menempel di ban 
belakang mobil, seperti ini.. 

 

  
 

Dengan adanya gembok ban tersebut, maka mobil kami 
tidak bisa bergerak maju mundur apalagi naik turun. 
Sebagai kenang-kenangan yang tidak terlupakan, sayapun 
berfoto bersama alat dari pemkot bandung yang membuat 
hidup saya makin penuh penderitaan. 

 

Selain besi yang mengganjal ban, juga ada stiker besar 
berwarna orange cerah yang bertuliskan: Hadiah bisa 
diambil langsung di kantor dinas perhubungan kota 
bandung. Tentu saja dengan perasaan bangga (0,5%) 
bercampur kesal (99,5%) saya berangkat kesana 
menggunakan sepeda motor curian milik saudara saya. 

 

Sesampai di kantor dinas perhubungan bandung, saya 
berkumpul bersama rekan-rekan senasib, seperti supir 
angkot, preman tanggung, pembalap dan orang-orang yang 
tidak tahu aturan lainnya. Setelah menghadap petugas 
dinas, kami diberi piagam penghargaan (baca: surat tilang) 
atas kesalahan saya yaitu melanggar perda nomor 
13/1313/13/2013 tentang larangan memarkir mobil di 
trotoar. Pejabat dinas menjelaskan bahwa trotoar itu untuk 
pejalan kaki bukan untuk pejalan tanpa kaki. Saya pun 
manggut-manggut tanda tidak mengerti. 
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E-KTP saya terpaksa ditukar dengan surat tilang. Untuk 
bisa menukar kembali E-KTP yang disandera, saya harus 
menjalani sidang tugas akhir…. eh…..sidang pelanggaran 
lalu lintas pada hari jumat. Saya diminta segera ke TKP 
karena gembok ban mobil akan segera dibuka oleh petugas 
lapangan. Setelah menunggu beberapa jam, tidak ada tanda 
– tanda petugas yang akan membuka gembok di ban mobil 
saya. Beruntung ada tukang becak yang memberitahu 
bahwa mobil dinas perhubungan sedang melakukan razia di 
depan RS.Imanuel. Saya segera berjalan ke sana dengan 
kecepatan 50 km/jam. Kartu tilang saya perlihatkan ke 
petugas agar segera membuka gembok ban mobil. Daripada 
jalan jauh lagi menuju TKP, saya ikut numpang di mobil bak 
terbuka milik dishub yang berisi banyak gembok ban mobil 
seperti gambar ini. 
 
Selama perjalanan di mobil bak terbuka, banyak orang yang 
memperhatikan saya sambil berbisik-bisik. Saya tahu 
mereka mengira saya maling jemuran, bandar narkoba, 
mucikari atau teroris. Saya memakluminya karena memang 
wajah saya cocok untuk profesi – profesi tersebut. 
 Ternyata banyak juga kendaraan yang kena gembok, tak 
ayal para pemilik kendaraan protes, marah, histeris dan 
mengancam akan mogok makan di bulan ramadhan tahun 
depan. Di jalan tersebut 
suasana menjadi ramai 
dan menimbulkan 
kemacetan terparah 
sepanjang sejarah. 
 
Akhirnya tibalah saat – 
saat yang paling 
membahagiakan yaitu 
pembukaan gembok dari 
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ban mobil saya. Petugas nampaknya kesulitan membuka 
gembok tersebut karena mobil granmax saya dilengkapi 
dengan teknologi anti pencurian tercanggih dari Rusia. 
Setelah gembok lepas kami sekeluarga bersalaman pamit 
kepada para petugas dinas perhubungan. Sambil berucap 
semoga di lain waktu kita tidak ketemu lagi. Sebenarnya 
sudah saya siapkan uang beberapa juta rupiah sebagai tanda 
terima kasih, tapi niat itu urung karena petugas tsb tidak 
memintanya. 
 
CHAPTER #2 : Vonis Pengadilan  

 

Beberapa hari kemudian, pada hari jumat saya memenuhi 
undangan untuk menjalani sidang di kantor Pengadilan 
Tinggi Bandung Jl.Riau / RE Martadinata 80 Bandung.   
 
Saya hadir tepat pukul 
09.00 WIB. Surat tilang 
dari Dinas Perhubungan 
ditukar dengan nomor 
undian…eh….antrian. 
Nomor keberuntungan saya 
adalah 361. Menurut 
terdakwa lain, saat ini 
sidang masih di nomor 150.   

 

Di ruang tunggu pengadilan sangat padat dan orang - orang 
kebingungan karena tidak ada penanda / sign system 
prosedur pengurusan sidang. Hebatnya, hakim cuma 1 
orang sedangkan jumlah pasien ada 600 orang lebih. 
 
Setelah 2 jam menunggu, saya dipanggil untuk memasuki 
ruangan sidang yang sudah dipenuhi para penjahat lainnya. 
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Dari pengamatan selama mengikuti sidang, bermacam 
kesalahan para pengemudi antara lain: tidak memakai 
helm, tidak menyalakan lampu, tidak ada plat nomor, tidak 
ada spion, tidak ada sim dan tidak ada bensin.  
Para terdakwa tidak bisa berbuat apa apa karena hakimnya 
pinter hukum. Sang hakim akan marah jika ada yang ngeyel 
atau bela diri (seperti: kungfu atau tinju), sehingga denda 
bertambah secara signifikan. Usahakan bersikap sedih 
dengan wajah yang mengundang belas kasihan seperti 
pengemis di perempatan jalan. Lebih mantap lagi jika 
ditambah tangisan meraung-raung, supaya dibebaskan dari 
segala dakwaan. 
 
Tidak lama nama saya dipanggil pak Hakim. Beliau 
membacakan kesalahan saya yang memarkir mobil di 
trotoar. Saya mengaku bersalah dan tidak berani melawan 
karena sang hakim bersenjatakan palu. Dan saya divonis 
hukuman sangat berat yaitu bayar denda Rp.70.000,-. 
Dengan demikian acara liburan panjang bareng keluarga ke 
Singapore, sementara ditunda dulu. Akhirnya setelah 
membayar lunas, E-KTP ku yang disandera bisa kembali ke 
dompet.  

 

****** 
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Berikut ini tarif* melanggar lalu lintas: (Silakan pilih) 
Parkir Sembarangan – Rp. 70.000,- 
Pake Knalpot Berisik – Rp. 70.000,- 
Tidak pake Helm – Rp. 50.000,- 
Tidak pake Plat Nomor – Rp. 50.000,- 
Tidak pake Lampu – Rp. 30.000,- 
Tidak pake Spion – Rp. 30.000,- 
Tidak ada SIM – Rp. 90.000,- 
Terobos Lampu Merah  – Rp. 50.000,- 
Ada SIM tapi habis – Rp. 70.000,- 
*harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

 
* * * * ** * * * * End of 2009 * * * * ** * * * * 
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2010 
 
 

Bagi-bagi gratis ilmu 
dan berhadiah pula. 

Dengan harapan bisa 
terjalin hubungan erat 

antara kalangan 
akademisi dan industri 

animasi khususnya. 
 

* * * * * 
 

 
 
 
 
 

Tawakal =  1. kerja keras  2. kerja cerdas  3. doa  4. sabar  5. 
syukur 
* * * * * 

(Berita Sidang Gayus Koruptor uang pajak rakyat)  
Kagum atas kepemimpinan bu hakim ketua sidang gayus. 

Pertanyaannya lembut seperti ke anak SD tapi mengandung 
banyak jebakan. 

* * * * * 
Mau Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi, yang penting 

Order ngalir terus. 
* * * * * 

Susah sekali dapetin mood buat nulis. Tapi kalo sudah 
mood, susah sekali melepaskannya 

* * * * * 
Desain2 sampul buku saya semuanya hasil nyontek. Untuk 

itu silakan anda contek lagi. 
* * * * * 
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Software sudah upgrade ke versi terbaru, hardware sudah 
upgrade ke spek tertinggi, tapi brainware jadi downgrade. 

* * * * * 
Daripada mengemudi secara lambat karena melamun, lebih 

baik ngebut tapi konsentrasi. 
* * * * * 

Pemotor wajib menggunakan Helm SNI. Gimana cara 
penegakan hukumnya di lapangan? 

* * * * * 
(Mbah Maridjan penjaga gunung merapi meninggal di 

lokasi) 
Semangat spritual Mbah Maridjan mengingatkan kepada 

kesetiaan Hachiko, seekor anjing yang setia pada 
majikannya sampai akhir hayat 

* * * * * 
Apa hubungannya Bencana dan Korupsi? 

* * * * * 
Indonesia banyak musibah & bencana karena 

masyarakatnya menggunakan OS Windows bajakan. 
* * * * * 

Hp NOKIA dipalsu jadi NCKIA, hp SONY jadi SCNY, tapi ga 
ada yang malsuin MOTOROLA 

* * * * * 
Mendidik anak2 menjadi orang kampung yang tangguh dan 

berani daripada jadi orang kota yang manja dan penakut. 
* * * * * 

Perselingkuhan tak bisa dilupakan dan dimaafkan. 
* * * * * 

Menurut film ‘2012’, 3 tahun lagi kiamat. Taglinenya: Yang 
belum tobat buruan tobat. Yang belum nikah buruan nikah. 

Yang belum nonton buruan nonton.  
* * * * * 

Sejak aktif facebookan, kerjaan tertunda karena sibuk reuni.  
* * * * * 
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Siapa bilang kantor gue ga jelas, kantor gua jelas-jelas ga 
ada! 

* * * * * 
 

Foto ini diambil dari pandangan mata cacing, hasilnya lebih 
alami karena tidak sadar camera. 

 

 
* * * * * 

 
 

Robby Ul Pratama: Aku juara 1 Challenge on multimedia 
creation, foto bareng bu mariam n penulis the magic of 
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adobe premiere bapak hendi hendratman, dapet duit 4 
juta.... hmmmmm maknyos……  
Hendi Hendratman : Lebih bermanfaat jika uang 
disumbangkan ke juri lomba  

* * * * * 
 

Pemimpin bukan orang yang serba tahu, tapi dia bisa 
mencari tahu dari yang dipimpinnya. Kalo merasa serba 

tahu maka ga ada bedanya dengan sok tahu 
* * * * * 

Murid saya kini jauh lebih hebat dan sudah menjadi 
pemimpin karena saya banyak berkata 'tidak tahu'. 

* * * * * 
Ryan Irfani Saefullah: Orang lain enak makan2, untuk 
ngomong aja saya susah nya minta ampun.......oh..."gigi" 
kenapa kamu menambah perih hidup ini...sakiiiiittttt.... 
Hendi Hendratman : Untuk mengurangi rasa sakit coba 
gigitekan 

* * * * * 
 

Wasiat Para pendiri bangsa : 
 

(1)Sungguh berbahagia bangsa yg maju dg keringat-akal-
budi sendiri (Tirto Adhie Soerjo, 1883-1918);  

(2) Bangsa ini sulit maju karena percaya takhyul (Tan 
Malaka, 1897-1945);  

(3) Merdeka dimulai dari kecerdasan akal & jiwa (Sjahrir, 
1909-1966);  

(4) Perjuanganmu bakal lebih sulit drpd aku, krn engkau 
akan melawan musuh yg diantaranya adalah 
saudara2mu sendiri (Soekarno, 1901-1970) 

(5) Makanlah sebelum engkau dimakan (Hendi 
Hendratman,1971-2098) 

======================= 
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Linux tidak untuk orang awam, tapi untuk orang2 tukang 
ngoprek. lagipula sistem bisnis open source tidak ideal, 

karena siapa yang mau sih hasil kerja buat software 
digratiskan? saya yakin setelah linux besar akan berbayar 

juga seperti windows 
* * * * * 

Pembaca: Gmna caranya menumbuh kembangkan jiwa seni 
saya kang? 
Hendi Hendratman: caranya tanamlah ide, sirami dengan 
riset lalu beri makan lewat diskusi. 

* * * * * 
Temanku : Nyetir mobil bsa sambil FBan ga yah? Tkt claka.. 
Hendi Hendratman: Sangat bisa, kalo udah nabrak segera 
update status. 

* * * * * 
 

Orang pintar merasa dirinya bodoh, orang bodoh merasa 
dirinya pintar. 

* * * * * 
Orang yang sudah meninggal jangan jadi bahan 

tertawaan...........................wk...wk...wk... 
* * * * * 

Andi Yujayanto: Kehidupan itu singkat....masih bangga dgn 
duniawi ?!??! Ingat malaikat Izroil mencabut nyawa 
kapanpun tanpa kompromi! 
Hendi Hendratman : Dari itulah ide pembuatan film "Final 
Destination"  

* * * * * 
(Sidang Preview Jurusan Desain Grafis) Sukses Buat Jenni 

yang telah membuktikan bahwa sebuah karya visual lebih 
berbicara dibanding ribuan kata! 

* * * * * 
Jujur bukan sifat tapi pekerjaan. 

* * * * * 
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Siap2 bedah buku, tapi jangan penulisnya. 
 

 
* * * * * 

FBan membuat saya sering menyendiri, jauh dari keluarga, 
kerjaan ga beres2, sering telat, pusing mikirin orang lain, 

ngomentarin yang ga perlu dikomentarin. But Fun... 
* * * * * 

Jadi deg-degan jadi 
narasumber, soalnya 
yang materi pembuka 
seorang Professor doktor 
sekaligus wakil rektor 
ITB. Selain itu pembicara 
TOEFL sudah bergelar 
Doktor / S3. Sedangkan 
saya lulus S1 dengan 
S&K.  

 

* * * * * 
 

 
 
 
Mahasiswa : Sy pngen pak hendi terlibat jg di 
pemberdayaan remaja ttg kemas-mengemas dakwah utk 
remaja 
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Hendi Hendratman: Bisa saja, Mungkin judulnya diubah 
sedikit menjadi ‘Meningkatkan ketidakberdayaan remaja’. 

* * * * * 
Ga mau hujan uang, karena nanti uang ga ada harganya. 
Nanti ga ada yg mau jualan karena jadi pembeli semua. 

* * * * * 
Pertandingan sepak bola indonesia kadang dikombinasi 

dengan olah raga basket dan tinju. 
* * * * * 

Apapun partainya, minumnya tetap teh botol 
* * * * * 

Rokok termasuk SARA (Suku, Agama, Rokok dan Antar 
Golongan) 

* * * * * 
Hermawan: ...sedang apakah gerangan kau di seberang 
sana...? 
Hendi Hendratman: sedang menyebrang 

* * * * * 
Jack Febrian: DICARI: Staff PR di Bandung, Wanita, Bisa 
Bhs Inggris, MinD3, Mampu bkerjasama dalam team, supel, 
berpenampilan menarik. lamaran dkirim via email ke 
info@totaltravel.info, paling lambat 25JUL2009. 
Hendi Hendratman : Saya mau ikutan, cuma sedikit 
kekurangan saya antara lain: tidak supel, tidak bisa bhs 
inggris, tidak bisa kerjasama, penampilan tidak menarik 
dan bukan wanita. 

* * * * * 
(Memasuki Bulan Ramadhan) Rencana imam shalat 

tarawih 23 rakaat, ternyata bubar di rakaat ke 8. 
* * * * * 

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas & Kerja Ikhlas. 
(Aagym). 
* * * * * 

Terima kasih sebesar2nya untuk Walikota Cimahi, Bp.Itoc 
Tochija dan panitia Barosfest atas kesempatan emasnya 
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kepada kami sebagai peserta di stand buku komputer grafis, 
animasi dan multimedia. Sehingga saya tahu buku saya 

menarik dibaca kalangan SD & SMP. 
 

 
* * * * * 

Para Penulis The Magic of Adobe Photoshop yang kurang 
urat malunya, membuat generasi muda cimahi lebih 

antusias pada dunia grafis (with Wedy Anwar and Kresna 
Dwitomo). 

* * * * * 
Semua anak terlahir pintar, orangtuanyalah yang 

membuatnya jadi bodoh. Semua orang tua itu bodoh, 
anaknyalah yang membuatnya pintar. 

* * * * * 
Hidup lebih segar dan lancar setelah Backup data, Format 

harddisk, install ulang windows & software 
* * * * * 

Dikit dikit nanya dikit dikit nanya. Nanya koq dikit dikit? 
Dikit dikit makan, dikit dikit makan. Makan koq dikit dikit? 

* * * * * 
Dosen yang tidak berperikemahasiswaan dan mahasiswa 
yang tidak berperikedosenan. (Stisi Bandung with Gallih 

Moffatts). 
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* * * * * 

Deketin Direktur SDM Telkom supaya ketularan suksesnya 
— with Priyantono Rudito Kirana Mercy. 

 

 
* * * * * 

Salah satu mengantisipasi Hacker Facebook : Password 
facebook dan password e-mail jangan sama. 

* * * * * 
(Ruby sang pembuat video tutor skimmer ATM di MetroTV 
banyak mendapat dukungan dan pujian karena membuat 

masyarakat lebih waspada).  
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Agar lebih waspada lagi, ditunggu video tutorial: tips 
membuat uang palsu, trik membobol bank, cara singkat 

mencuri kendaraan atau kiat sukses membuat bom. 
* * * * * 

Hacker bisa masuk account email lewat 'lupa password'. 
Oleh karena itu pastikan jawabannya jangan ada di profil 
anda seperti hobi, favorit, nama salah satu keluarga dll. 

* * * * * 
Sejak dulu sudah saya ramal mama loren bakal meninggal 

* * * * * 
Software ini yang mampu 
meramal karir, jodoh dan 
keuangan anda secara cepat 
dengan tingkat kesalahan 
95%. Catatan: Software ini 
tidak cocok bagi anda yang 
menderita lemah jantung, 
lemah otak dan lemah iman 

* * * * * 
 

Peringatan Pemerintah: 
Dilarang menonton film ini tanpa 
didampingi orang. Sangat tidak 
dianjurkan bagi wanita haid, 
hamil, menyusui dan tuna netra. 
Akibat yang ditimbulkan antara 
lain gatal gatal, gagal alat vital 
dan penurunan gengsi. Segala 
akibat tsb diluar tanggung jawab 
sutradara, produser, pemain dan 
penjual dvd. Jika gejala tetap 
berlanjut segera hubungi dokter 
hewan terdekat. 

 
* * * * * The End Of 2010 * * * * * 
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2011 
 

Buat ibu2 hamil usahakan melahirkan hari ini (11-11-11). 
Kalo susah coba minggu depan (20-11-2011). Kalo masih 

belum keluar juga, paksakan bulan depan (13-12-11). Buat 
yang mau menikah atau mau nambah anak lagi, atur2 dari 

sekarang agar bisa lahir tahun depan (12-12-12) 
* * * * * 

 

Belajar Twitter 
 

lagi belajar twitter, kayanya menarik juga meski tidak 
se'user friendly' facebook 

* * * * * 
Sepertinya twitter adalah irisan antara web blog 

(ex:wordpress) dan social network (ex:facebook). irisan tsb 
namanya microblogging 

* * * * * 
Setelah 1 minggu belajar twitter, kesimpulannya: DON'T 

FOLLOW ME, I'M LOST TOO !! 
 

===================== 
 

Prediksi Teknologi: Jaman dulu Televisi layarnya cembung, 
masa kini layarnya datar. Masa yang akan datang layarnya 

cekung. 
* * * * * 

 

Ide itu tidak ada harganya selama belum ada wujudnya 
* * * * * 

 

Berbuat benar=2, Berbuat salah=1, tidak berbuat apa-apa= 
0 ! Maka berbuatlah sesuatu jangan takut salah atau benar. 

* * * * * 
Ustadz = Artis? 

* * * * * 
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Akhirnya laptop ACERku yang sudah 4 tahun menemaniku 
mati total. Saatnya melirik-lirik merk lain yang bisa diajak 

kerja cepat, kuat dan hemat. 
* * * * * 

Makin besar egonya makin kelihatan begonya 
* * * * * 

Listrik Pulsa / Prabayar ternyata lebih murah daripada 
Listrik Pascabayar. 
Harga 1 kwh Listrik Pulsa = Rp. 800  
Harga 1 kwh Listrik Pasca Bayar = Rp. 1050 (belum 
termasuk abonemen) 

* * * * * 
Setelah selama ini menggunakan sofware bajakan, pertama 
kali dalam hidupku membeli software legal yaitu anti virus 

lokal: SMADAV seharga Rp.20.000.  
* * * * * 

 

Orang Jenius = Merubah hal sulit menjadi mudah 
Orang Stress = Merubah hal mudah menjadi sulit 

* * * * * 
 

Proses kreatif: Amati > Tiru > Modif > Kreatif > Gila 
* * * * * 

 

Demo ini akan menimbulkan semakin banyak perkosaan. 
 

 
* * * * * 

 

Ternyata sebutan PKL (pedagang kaki lima) bukan karena 
kakinya ada 5, tapi luas lahan yang disediakan hanya 5 feet. 

* * * * * 
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Perbedaan 1 Syawal 
 

(Perbedaan pendapat 
tentang hari raya Idul Fitri 1 
Syawal antara pemerintah 
dan Ormas yang 
mengakibatkan masyarakat 
bingung dan ketupat basi). 
Saya jadi curiga nih, jangan2 
pemerintah ada kerja sama 
dengan tukang kupat dan 
opor ayam..... 

* * * * * 
 

Ramadhan tahun ini anti klimaks & serasa siap perang. 
* * * * * 

Pemerintah ga punya otoritas + ulama ga bisa kompromi + 
rakyat bingung = anarkis 

* * * * * 
Pemerintah menghimbau umat islam untuk menghargai & 

menghormati warga Muhamadiyah yang berlebaran hari ini. 
tapi apakah warga Muhamadiyah menghargai keputusan 

Pemerintah? 
* * * * * 

 

Sukses buat ulama2 indonesia yang telah berhasil memecah 
belah umat islam indonesia dengan adanya perbedaan hari 

raya. Silakan pertajam dengan perbedaan2 lain untuk 
membuktikan perbedaan itu indah! 

 

* * * * * 
Perbedaan itu indah, tapi kebersamaan jauh lebih indah. 

* * * * * 
Karena sama-sama benar gimana kalau kompromi, misal 

tahun ini pake metode A tahun depan metode B dst.  
* * * * * 
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Kenapa perhitungan 1 syawal selalu berbeda, sedangkan 
tanggal 1 bulan-bulan islam lainnya (rajab, syaban, Jumadil 

Awal dll) tidak ada perbedaan? 
* * * * * 

Zakat sama seperti bayar pajak, ada aturan jumlah, waktu, 
bentuk dan lembaga pengelolanya. Jika bayar pajak 

kendaraan, bentuknya berupa uang yang diserahkan di 
kantor samsat (bukan ke rakyat miskin) dan jika telat akan 

kena denda.  
Begitu juga dengan zakat, dibayarkan dalam jumlah 

tertentu ke lembaga pengelola zakat (bukan langsung ke 
fakir miskin), jika telat akan berdosa. 

======================= 
 

Kembali ke jalan yang benar...benar salah 
* * * * * 

Sejak dari pangandaran, kenapa pikiran jadi ngeres aja. 
* * * * * 

Sebagai orang sembarangan, saya tidak sependapat. 
 

 
* * * * * 

Pengen nonton film horror indonesia dengan judul "Suster 
Ngesot ketabrak Ambulan" dan "Hantu Kesurupan" 

* * * * * 
Yang melapor ada ketidakjujuran malah diusir. yang 

melapor ada tindak korupsi yang diselidiki malah si pelapor. 
yang maling malah teriak maling. semoga masih ada 

kejujuran dan transparansi tersisa di negeri ini.  
* * * * * 

Siap siap di-PHK dan mem-PHK 
* * * * * 
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Cerdik = Cerdas tapi licik 
* * * * * 

 

Yulianti Nurfarida: Sedang Sariawan..... 
Hendi Hendratman :Tepatnya sariawati. 

* * * * * 
 

Sesama wasit dilarang saling menggoblogi 
* * * * * 

Desain T-Shirt bagian 
belakang. Cocok dipakai 
saat mengendara sepeda 
motor, Nonton Konser, 
Upacara Pemakaman , 
Pesta Pernikahan atau 
Shalat Jumat. 

 
 
 

* * * * * 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gaji / rejeki ga bakal hilang, hanya berubah dalam bentuk 
lain. sebaliknya orang yang mengambil hak orang lain cepat 

atau lambat akan mengalami kehilangan. 
* * * * * 

Guru yang mendoktrin siswa agar tidak mencontek, akan 
menciptakan mental mencuri dan korupsi di indonesia. 

* * * * * 
Daripada punya satu keahlian yang diulang 10 kali, lebih 

baik punya 10 keahlian yang tidak diulangi lagi. 
* * * * * 
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Dulu orang memberi makan untuk monyet. Kini monyet 
memberi makan untuk orang. 

 

 
* * * * * 

 

Pemikiran saya adalah yang paling benar tapi mungkin juga 
salah. Pemikiran anda salah tapi mungkin juga benar. 

(anonimous) 
* * * * * 

 

Hidup tidak bisa di-Undo, di-Restart atau di-Format.  
Hanya bisa di-Install dan di-Upgrade. 

* * * * * 
Life is Programming. IF Plan A fail, THEN Plan B, ELSE 

Plan C while Z. END IF.  
* * * * * 

 

Kuliah buat cepat kerja atau cepat kaya? 
* * * * * 

 

Dengan donor darah, 'olie' di tubuh akan diganti dengan 
yang baru agar terhindar 'turun mesin'.  Efeknya badan 

lebih responsif dan koperatif. 
* * * * * 
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AI vs CDR 
 

 
 

20 tahun terbiasa dengan Coreldraw, sirna setelah 20 hari 
mempelajari Adobe Illustrator. Kalo ada seminar 'coreldraw 

vs adobe illustrator' kayanya bakal heboh. Bisa2 terjadi 
tawuran antara pendukung persib & persija 

* * * * * 
 

Anda pasti akan berdecak kagum pada Adobe Illustrator jika 
sebelumnya telah menguasai Coreldraw 

* * * * * 
 

Sejago-jagonya Adobe Illustrator akhirnya tetap ke 
Coreldraw juga…… kalo masih tinggal di jawa barat.  

* * * * * 
 

belajar bareng siswa, hasilnya: tercengang & takjub dengan 
kehandalan Adobe Illustrator, setelah setengah semester 

bersama Coreldraw. 
* * * * * 



Modus : Modal Status  

 32

 

Coreldraw atau Illustrator? Tidak perlu didebatkan mana 
yang paling baik karena keduanya mempunyai fungsi 

berbeda (meski banyak juga kesamaannya). Illustrator lebih 
cocok untuk menggambar ilustrasi bebas sedangkan 
Coreldraw lebih ke arah gambar teknik. Menguasai 

keduanya adalah pilihan terbaik. 
 

====================== 
 

Di Valentine's Day tahun ini saya menghayati lagu: Too 
Much Love will Kill You - Freddy Mercury 

* * * * * 
 

Mengemudi sepeda motor secara lambat sambil SMS-an di 
jalur cepat. 

* * * * * 
Miskin pangkal Jahat & Jahat pangkal miskin 

* * * * * 
 

(Khusus Pria Dewasa Muslim)  
Tips shalat jumat:  
 Tinggalkan kerjaan & klien anda sebelum adzan, 

meskipun transaksi bernilai milyaran rupiah.  
 Absen pahala (bonus) jumat ditutup malaikat saat khotib 

mulai menginjak mimbar  
 Mengutak atik karpet atau atik gadget bisa mengurangi 

pahala. 
 Berbicara saat khotib ceramah mengurangi bonus  
 Jika shalat jumat saja bonus lewat, tapi kewajiban 

terpenuhi  
 Setelah shalat jumat silakan jemput rejeki sebanyak-

banyaknya 
 Insyaf mode=on 
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Status Facebook Yang Tidak Bijak 
 

Berikut ini hal-hal yang tidak akan saya tulis di wall saya 
(apalagi wall teman), antara lain:  
 
1. Jualan Terang2an (Hardsale).  Dengan pasang iklan 
di timeline agar dibaca teman adalah strategi marketing 
yang tidak menguntungkan. Biasanya teman akan menawar 
harga secara sadis, minta free sample, minta bonus atau 
bayar kredit alias ngutang. Dengan demikian bisnis anda 
bisa macet dan semakin cepat bangkrutnya. 
 
2. Galau. Dengan membuat status galau seperti: 'aduh 
bingung nih malming ga ada korban baru' , 'kenapa temen 
tega-teganya menyebut saya mirip monyet padahal saya 
mirip manusia!' dll, maka teman-teman anda ikut galau 
juga sehingga mempercepat proses penuaan mereka. 
 
3. Berdoa. Doa adalah media komunikasi khusus kita 
dengan Tuhan. Kalau disebar-sebar doa kita ke teman-
teman, apa urusannya? apakah mereka akan mengabulkan 
doa kita? paling banter komentarnya: amiiiiiiin. 
 
4. Pamer Harta, Tahta & Wanita. Niat anda sih 
motivasi, tapi orang lain bisa berpikir anda pengen dipuji 
/like. Misal: Upload nilai buku rapor, Upload bukti transfer, 
Upload foto bareng pacar yang sedang berduaan di kuburan 
dll. 
 
5. SARA (ini yang paling saya hindari). SARA= Suku, 
Agama, Ras & Antar Golongan. Untuk yang ini saya ga mau 
kasih contoh, karena saking berbahayanya. 
 
6. Ghibah. Alias ngomongin kejelekan orang lain, kata 
agama (Islam) sama seperti makan bangkai saudara sendiri. 
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Tetep ga enak meski ditambah aneka macam bumbu 
penyedap. 
 
7. Pornografi. Saya juga masih bingung apa sih batasan 
porno tsb. Yang pasti sih adegan di film b* * * * *kep, organ 
vital anda (misal: jantung, usus, anus dll) tidak perlu difoto 
apalagi dibagikan ke teman-teman, karena bisa merusak 
selera makan. 
 
8. Caci Maki. Termasuk marah-marah, mengumpat, 
mengeluarkan bahasa kasar seperti: .....(ah ga tega 
nyebutinnya). Tidak heran teman-teman anda merasa 
tersinggung, padahal status ini bukan buat mereka. Alhasil 
teman-teman anda berlomba-lomba menekan tombol 
'Unfriend' 
 
9. Alay, Jablay, Lebay dan sejenisnya. Karena tidak 
semua teman seusia dengan anda. Bisa saja guru, majikan, 
orang tua, saudara tua membaca bahasa anda yang jauh 
dari kaidah EYD (Ejaan Yang Disempoernakan). Sehingga 
yang tadinya mereka melihat anda sebagai anak soleh, eh 
ternyata lebih banyak salahnya. 
 
10. ngeTag tapi ga ada difoto. Sudah seneng-seneng ada 
notifikasi tag foto, pas dibuka ...eh... malah gambar mobil 
butut atau benda aneh lainnya. Kepaksa deh cari tombol 
'hapus tanda' jika perlu 'hapus pertemanan' 
 
11. Dukungan partai atau caleg. Jika musim pemilu tiba, 
maka banyak gambar calon-calon berwajah guanteng dan 
cuantik berkat efek blur photoshop. Ditambah background 
bendera sesuai dengan partai pengusungnya. Supaya adil 
dan dianggap menghargai teman2 caleg, maka semua partai 
dan caleg akan saya coblos. 
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12. Link illegal (software, musik dll). Kasihan dong 
programmer sudah bikin cape2 bikin software bertahun-
tahun, lalu anda sebar gratis. Gimana kalo anda yang 
digituin, sedih kan? Ada pepatah bijak: Sesama pembajak 
dilarang saling membajak 
 
13. Membocorkan password orang lain (apalagi yang 
sendiri). Membocorkan password orang lain sama dengan 
pembunuhan karakter. Kalau bocorin password sendiri sih 
sama dengan bosan hidup. 
 
14. Pamer Ibadah. Maksudnya sih supaya mengajak / 
motivasi, tapi saya sih nangkepnya suka lain. Contoh: 
"Sholat Jumat dulu ah biar ganteng", "@Mekkah 2013" 
(berfoto sambil menunggang unta) atau "Alhamdulillah 
tahun ini qurban 1 ekor kambing" (berfoto sambil 
menunggang kambing) 
 
15. Share Berita Hoax. Hoax = Bohong / Palsu / Fitnah. 
Karena saya tidak melihat dan tidak mengalami sendiri 
maka tidak akan menyebar info tsb. Tapi kalau gatel pengen 
share hoax, paling saya jawab "saya kan cuma share 
doang!". Jawaban tsb sama seperti pengedar narkoba. Kalau 
ditangkep polisi, cukup jawab" saya kan cuma nyebarin 
doang!". Insyaallah hukuman mati menanti anda. 
 
Sepertinya masih ada hal-hal yang tidak (kurang) bijak 
untuk dipost ke facebook atau media sosial lain. Harap 
maklum karena penulis orangnya rada sensi dan kurang 
piknik..... Kalau anda tidak setuju, berarti misi penulis 
tercapai. 

 
* * * * * End Of 2011 * * * * * 
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2012 
 

(Malam Tahun Baru 2013) Semoga malam ini malaikat 
israfil tidak ikut meniup 'terompet'. 

* * * * * 
 

"Suami yang dinikahinya 3 tahun lalu......" adalah kalimat 
dengan pengetian yang salah. Karena di Indonesia yang 

menikahi adalah pihak laki2, sedangkan wanita yang 
dinikahi. Kalimat yang benar adalah "Suami yang 

menikahinya 3 tahun lalu...." (Nara sumber: JS Badudu, 
pakar bahasa) 

* * * * * 
 

"Polisi sedang mengamankan kericuhan" adalah kalimat 
dengan pengertian yang salah. Karena yang seharuskan 

diamankan adalah pelakunya bukan kericuhannya. Kalimat 
yang benar adalah "Polisi sedang mengamankan pelaku 

kericuhan" atau "Polisi sedang mengatasi kericuhan" (Nara 
sumber: JS Badudu, pakar bahasa) 

* * * * * 
 

"Saluran makanannya dimasuki selang plastik" adalah 
kalimat dengan pengertian yang salah. Karena selang 

plastik tidak mungkin masuk dengan sendirinya. Kalimat 
yang benar adalah "Selang plastik dimasukkan ke dalam 
saluran makanannya" (Nara sumber: JS Badudu pakar 

bahasa) 
 

* * * * * 
 

12/12/12 adalah tanggal yang bagus bagi: Ibu2 yang mau 
melahirkan, pasangan yang akan menikah, anda yang bosan 

hidup. 
* * * * * 
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Bersiap jadi pemateri seminar & pelatihan "Desain grafis & 

Multimedia' untuk santri2 di Ponpes Sidogiri Pasuruan - 
Jawa Timur, 13-17 nov 2012. Mohon doanya semoga lancar 

& selamat karena: 1. kurang fasih baca Alquran, 2. tidak bisa 
bahasa jawa, 3. belum pernah naik pesawat terbang.  

* * * * * 
 

Buku tersebut ditarik dari 
setelah beredar 2 bulan di toko 
buku, gara - gara cover ini.  Ada 
yang tahu dimana letak 
kesalahannya? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jawab: strukur pak... 
 

Untuk desain grafis, bagus mana Corel draw atau 
photoshop? Pertanyaannya mirip: Untuk perkantoran bagus 

Microsoft Word atau Excel? 
* * * * * 

Menunggu Windows 9 saja ah.... Sepertinya Windows 8 
nasibnya sama seperti Windows Vista & Windows ME yang 

umurnya pendek 
* * * * * 

Pernikahan = Perdagangan wanita (?) 
* * * * * 

Pria takluk oleh wanita. Wanita takluk oleh Harta. Harta 
takluk oleh Pria……. (lingkaran setan) 

* * * * * 



Modus : Modal Status  

 39

Koq berani ya sholat Jumat pake kaos oblong hitam dengan 
gambar tengkorak bertuliskan ''See You in Hell" 

* * * * * 
 

Evolusi Handphone 
 Tahun 2000, Bisa SMS & Call  
 Tahun 2005, Bisa foto & setel lagu MP3  

 Tahun 2007, Banyak tombolnya (qwerty) 
 Tahun 2010, Tanpa tombol (touch screen) 
 Tahun 2012, Layar besar 
 Tahun 2015, Gonta ganti handphone 
 Tahun 2018, Punya banyak handphone 
 Tahun 2020, Layar lebar 32 inch 
 Tahun 2022, Bisa untuk timbang badan 

* * * * * 
Novanda Yudhiawan : Oya pak mau tanya bagaimana si 
cara menjadi seorang penulis sejati?? 
Hendi Hendratman: Caranya sering baca, praktek, tuliskan 
lalu sebarkan. Tahan kritik apalagi pujian. 

* * * * * 
 

Pia D. Adriansyah: My sleeping 
beauty... 
 
Hendi Hendratman: Beautynya 
bener tapi sleepingnya tidak. 
* * * * * 

 
 

Syahadat gratis, shalat gratis, puasa gratis, zakat murah, 
naik haji kalo mampu. Islam itu murah.  

* * * * * 
Gara-gara bersepeda malam keliling komplek, maka hidung 

pilek. 
* * * * * 
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(Blackberry) Bangga tidak punya BB. 
* * * * * 

Kalau mau bikin status jualan, sebaiknya softsale ya… 
Contoh: 'Selamat libur bareng teman & keluarga, semoga 

bebas galau'. Supported by: http://hendihen.com/  
* * * * * 

 

Menjadi desainer, programmer web dan internet marketter. 
* * * * * 

 

Baru ngerti ternyata twitter asik banget buat jualan. Kita 
bisa orang yang butuh produk saat itu juga.  

* * * * * 
Ciri pengendara (mobil / motor) wanita: 
1. Kecepatan rendah di tengah jalan. 
2. Jika belok tidak pake lampu sein.  
3. Jika pake lampu sein ke kiri, beloknya ke kanan. 
4. Jika diklakson cuek, emang gue pikirin. 
5. Denger musik biar ga denger omelan orang2 sekitar. 
6. Pake kacamata hitam bulat 1/3 wajah... 
7. Leher tidak berfungsi, karena tidak pernah menoleh. 
8. Pandangan mata lurus, mimik muka serius. 
9. Kalau kesenggol dikit, pingsan. 
10. Kalau ada yang nyebrang, bukan nge-rem tapi nge-gas. 
11. Tidak pake jaket agar terlihat anggun. Sampe rumah 

masuk angin. 
* * * * * 

Untuk dapat menerima ilmu dengan baik, diperlukan sikap 
rendah hati. 

* * * * * 
Klien sih ga pernah peduli buatnya pake software apa, yang 

penting cepat, bagus & murah 
* * * * * 

Salut untuk pemilik & penumpang mobil ini atas 
kejujurannya. 
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* * * * * 

 

(Ngobrol dengan polisi) Ada 5 Unit / Divisi di Kepolisian: 
1. Binmas (Kemasyarakatan, Patroli, Ronda) 
2. Lantas (Polisi lalu lintas, Pengurusan SIM, STNK) 
3. Intel (Mata-mata, penyamaran) 
4. Reserse (Tindak pidana & narkoba) 
5. Sabara (Pengawalan, Penjagaan) 
Tidak termasuk Polisi tidur  

* * * * * 
Ditangkap polisi karena menyimpan 2 kg daging qurban di 

dalam perut  
 

 
* * * * * 
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Kursus-kursus komputer sudah tidak prospek dan sudah 
banyak yang tutup akibat Internet semakin mudah diakses. 

* * * * * 
 “Dilarang Fesbukan saat khotbah ied” ujar khotib di 

Facebook. 
* * * * * 

Seniman tidak bisa disertifikasi karena:  
1. Tidak ada standar dalam seni.  
2. Kreatif tidak ada batasnya.  
3. Seniman lebih banyak di dunia informal,  
4. 'Berbeda' adalah ciri khas seniman, jika disertifikasi 

seniman menjadi seragam.  
Jalan tengahnya adalah: memberi piagam penghargaan atau 
gelar kehormatan kepada seniman berprestasi, bukan 
sertifikasi. 

* * * * * 
 

Antusiasme pendukung Jokowi, mengingatkan saat pemilu 
Presiden Amerika Obama. Penuh harapan baru..... 

* * * * * 
 

Acara TV nasional banyak berisi hal yang sia-sia dan nyaris 
50% iklan. Siap2 pasang TV kabel. 

* * * * * 
 

Facebook is my favourite waste of time 
* * * * * 

 

Mencari persamaan motivator, provokator dan tukang 
ngompor. 

* * * * * 
 

Menurut saya musibah pesawat Sukhoi bukan kecelakaan 
tapi sengaja DITABRAKKAN ! kesimpulan ngawur tsb 
muncul setelah menyaksikan film Turbulence3 : Heavy 

Metal 
* * * * * 
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Bersusah payah belajar software Blender 3D 2.62 dengan 
tutor Ari Nugraha selama 90 menit. Benar kata master 

blender. Mang Ugeng, jauh lebih susah ngajarin blender ke 
orang yang tahu 3DSMax daripada yang ga tahu apa-apa. 

* * * * * 
 

Kapanlagi.com: 'PARANORMAL ACTIVITY 3', Teman Yang 
Tak Kasat Mata 
Hendi Hendratman : Menurut saya ini sequel yang terbaik 
dari sebelumnya. Ide-ide kengerian lebih intens dan variatif. 
Lagipula endingnya yang diluar dugaan. Nonton bareng 
sekeluarga sampe jerit-jerit meskipun sama sekali tidak ada 
musik dan sound fx. Sukses nih film! 

 * * * * 
 

(News detikBandung : Terinspirasi Film, Akbar Intai Bank 
2 Hari Sebelum Merampok) Saya juga sering nonton film 
action dan thriller, tapi ga ada kepikiran buat ngerampok 

bank.  
* * * * * 

 

Menurut Fatwa MUI merokok itu haram. Tapi kalo ga setuju 
fatwa tersebut jadi ga haram. 

* * * * * 
Kurang respek kalau ada yang ustad, kyai, da'i, ulama tapi 

ngisep rokok. 
* * * * * 

Mempertontonkan Zakatnya bisa jadi Riya’ 
* * * * * 

 

Pujian adalah ranjau kesuksesan. Sedangkan kritik adalah 
rahasia sukses yang bikin galau. 

* * * * * 
 

Semua produk pasti ada pesaingnya 
 Intel vs AMD 
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 Honda vs Yamaha 
 Hendi Hendratman vs Handi Chandra 

* * * * * 
 

“Masih ingatkah engkau, saat-saat indah bersamaku? Ingat, 
saat itu indah sedang sakit gigi. 

* * * * * 
Dengan Merokok berarti anda membantu mensejahterakan: 
 - Petani tembakau  
 - Pengusaha & pekerja2 pabrik rokok  
 - Pedagang Rokok asongan 
 - Dokter dan karyawan Rumah Sakit 
 - Staf dinas pemakaman 

* * * * * 
 
 

Kartu lebaran tahun ini 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pembaca = Alluw k4ng! Leh knal? Ap kBrx? 
Hendi Hendratman = Maaf, Ini nomer siapa ya? 
Pembaca = Owh ea muuph lupa ngas1h s4L4m, Ini EnDo3t  
......Duhhh…... Anak sekarang belajar bahasa dari Plat 
Nomer kendaraan 

* * * * * 
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Akhir Karir Dosen 
 

Kalo mau masuk surga yang pertama ditanya sholatnya, 
Kalo mau jadi dosen yang pertama ditanya gelarnya. 

* * * * * 
Lega rasanya setelah resign dari dosen. Saatnya 

mempelajari hal baru.  
* * * * * 

Rindu rasanya berkumpul seperti dulu, namun apa daya 
gelar memisahkan kita.  

* * * * * 
 

All scientists are the same until one of them writes a book 
(anonim) 

===================== 
 

Kendaraan anda adalah ilmu pengetahuan anda. Bahan 
bakarnya adalah emosi dan kompasnya adalah AlQuran. 

* * * * * 
Istriku sedang dagang donat. Semoga penghasilannya tidak 

lebih besar dari gajiku 
 

 
 

* * * * * 
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Lihat yang kawinan akadnya khidmat bertabur do'a 
kebaikan dunia akhirat. Setelah itu dilanjut gelar panggung 

dangdutan erotis dengan lirik2 penuh maksiat. 
* * * * * 

 

Banyak yang bilang orang jahat susah mati dan hidupnya 
lama. Orang baik malah pendek umurnya. Tidak seperti di 

film- film Holywood yang selalu Happy Ending. 
* * * * * 

 

Sejak berlangganan internet, pengetahuan makin 
bertambah tapi penghasilan makin menurun. 

* * * * * 
 

Hari ini lebih baik dengan kemarin = untung 
Hari ini lebih buruk dengan kemarin = rugi 

Hari ini sama seperti kemarin = rugi 
(QS:Al-ashr)  

* * * * * 
 

Adegan yang umum ada di sinetron indonesia: 
1. Kecelakaan mobil lalu hilang ingatan. 
2. Dirawat di rumah sakit. 
3. Didatangi polisi. 
4. Ternyata dia orang tua / anak nya. 
5. Orang miskin jadi kaya karena dapat wasiat / warisan. 

 
 
 

 
***** End of 2012 ***** 
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2013 
 

Jika saya mempunyai kesaktian, maka saya akan menjadi 
orang malas dan jahat.  

* * * * *  
 

Emma Holiza: Keren iih.. mau dong 
Hen fotoku dibuatin 1. He3x 
Hendi Hendratman : Emma sih udah 
keren, jangan dibikin rusak kaya gini  

* * * * *  
 
 
 
 

Kompensasi begadang dan kurang tidur harus 
kompensasinya jauh lebih mahal yaitu sakit & bedrest. 

* * * * *  
 

Farhat Abbas vs El/Al 
 

 
 

Mendukung penuh terselenggaranya pertandingan tinju 
antara Farhat Abbas vs EL/AL 

* * * * *  
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Daripada konflik diproses lewat jalur hukum yang berbelit-
belit, lebih baik dituntaskan di ring tinju. 

* * * * *  
Orang yang paling lucu dan membuat saya tertawa ngakak 

sambil guling2: FARHAT ABBAS 
* * * * *  

Hendi Hendratman: Saya dukung Farhat Abbas, meng-KO 
El di ronde 1! 
Riski Mo: tapi sayangnya beliau belum mempersiapkan 
latihan yang memadai pak  
Hendi Hendratman: Rasanya ga perlu, beliau sudah unggul 
dalam hal berat badan 

================== 
 
 

Kaset dirubah ke bentuk digital adalah memudahkan 
Buku dirubah ke bentuk digital adalah menyulitkan 

* * * * *  
Perceraian rumah tangga terjadi karena ada perbedaan 

terutama perbedaan jenis kelamin. 
* * * * *  

 

Setelah 2 bulan dimarahin (suspended) twitter gara2 
'agressive mention', kini akun saya aktif kembali setelah 

melayangkan beberapa kali permohonan maaf. Tapi 
follower saja (yang jumlahnya ratusan) kini menjadi 0 (nol)! 

Oh My God.... 
* * * * *  

Suatu kehormatan bisa menjadi follower saya yang pertama 
di Twitter.  

* * * * *  
 

Dokter demo, mogok praktek 
Buruh demo, mogok kerja 
Ustad demo, mogok sholat 

* * * * *  
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Iseng jalan2 ke BEC (Bandung Electronic Center). Dulu 
orang2 memenuhi konter hape Blackberry, kini nyaris tanpa 

pengunjung, apalagi konter Nokia. 
* * * * *  

 

Jadi pengusaha harus berani: Nagih hutang, Mecat pegawai, 
Nabung, Rugi, Malu, Stress, Kaya dan Poligami. 

* * * * *  
 

Saya memang penganut paham 'anti marketing' alias senang 
menjelek-jelekan produk sendiri dan memuji-muji produk 

pesaing 
* * * * *  

 

Sudah bertahun-tahun 
bertengger di Page#1, 

padahal sama sekali tidak 
pernah dioptimasi 

* * * * *  
 
 
 

 

 
 
 Orang Jepang punya LINE 
 Orang Korea punya 

KAKAOTALK 
 Orang China punya 

WECHAT 
 Orang Kanada punya BBM 
 Orang USA punya 

WHATSAPP 
 Orang SUNDA punya TIKAOTALK. 

* * * * *  
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TS: Yang bener Low Profile 
apa Law Profile sih? 
Hendi Hendratman: Yang 
beneer: Slow Profile 

 
* * * * *  

Sedang membicarakan 
bagaimana caranya lolos 
dari kejaran polisi 
internasional karena 
menggunakan software 
autodesk & adobe tanpa 
lisensi legal 

* * * * *  
 
 
 

Bersama seniman bandung: Haji Pidi Baiq (Imam besar 
grup musik 'The Panasdalam', penulis buku 'Drunken 

Monster, Drunken Mama dll', Ilustrator, Komikus, Pemusik, 
Penulis lagu dll). Beliau mendapat penghargaan tertinggi 
atas apresiasinya di seni Filateli di Gedung Pos Jl.Banda 
Bandung, 28 September 2013. Karena tulisan –tulisan 

beliaulah saya bisa membuat buku ini. 
 

 
* * * * * 
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"Jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, 
tapi tanyalah apa yang sudah negara ambil darimu" 

(HR.Pidi Baiq) 
* * * * * 

“Narsis abis dengan orang nomor 1 bidang Komunikasi & 
Informasi di Indonesia.” …..(Namun banyak teman tidak 
percaya, disangkanya saya berfoto dengan patung lilin)  

 

 
 

* * * * *  
Saat2 yang tak terduga & tak terlupakan ketika anak2ku 

Vari & Verna mendapat penghargaan langsung dari Menteri 
Komunikasi & Informatika RI , Bpk.Tifatul Sembiring pada 

acara Ulang Tahun Postel-63. Penghargaan tsb karena 
anak2ku berhasil untuk tidak main game online lagi . 

 

 
* * * * *  
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Festival Animasi Internasional Cimahi 
 
 

Diserbu pengunjung 
berkat adanya program 
RAMAL GRATIS, sebuah 
software sesat agar 
penggunanya percaya 
tahayul dan tahu masa 
depannya (setidaknya 1 
menit ke depan). 

 

* * * * *  
 
 

Sudah saya ingatkan 
untuk tidak menggunakan 
software RAMAL GRATIS 
karena membahayakan 
jiwa dan keimanan. Tapi 
mereka semua tidak ada 
yang percaya kepada saya  

 

* * * * *  
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Deddy Mizwar: Anda yang tulis semua buku ini? 
Hendi Hendratman : Iya pak, dari pada nulis status di 
facebook 
Deddy Mizwar: Berapa lama sebuah buku anda tulis? Saya: 
1 tahun pak, itung-itung bikin skripsi 
Deddy Mizwar : Koq anda mau2nya jadi penulis? 
Hendi Hendratman: Bapak juga koq mau2nya jadi Wagub 
jabar? (dalam hati)" 

==================== 
 
 

Baru tahu alasan pemerintah kenapa sepeda motor tidak 
boleh masuk jalan tol. …Karena tidak ada tempat berteduh. 

* * * * *  
Tidak tersinggung jika dibilang mirip monyet, tapi marah 

besar jika dibilang mirip orang! 
* * * * *  

Hendi Hendratman Kalo Bang Uyung lebih mirip monyet 
atau manusia? 
Bang Uyung :wah..aku sulit jawab nya boss... 
Hendi Hendratman: Tentu sulit karena tidak mirip 
keduanya. Kalau menurut saya Bang Uyung lebih mirip 
tumbuhan .....  

* * * * *  
Dibilang mirip brad pitt, setidaknya bagian ketiaknya.... 

* * * * *  
Sistim bisnis model KUD paling banyak diterapkan di 

Indonesia. (KUD = Ketuanya Untung Duluan) 
* * * * *  

Ini bukan pin BB saya P455W012D , jangan di add ya....... 
* * * * *  

Mohon maaf buat temen2 untuk tidak mengupload foto2 
hewan qurban yang disembelih, karena bisa mengurangi 

selera makan saya. Tapi jika memang terpaksa coba 
gambarnya diblur 100% atau ditutup kotak hitam 
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bertuliskan 'cencored' atau foto diperkecil menjadi 
10x10pixel. Selamat hari raya idul adha. 

* * * * *  
 

Tidak Adil !! Di sekolah, siswa diajar oleh guru. Di kampus, 
mahasiswa diajar bukan oleh mahaguru! 

* * * * *  
Selalu ingat kepada Allah, sehingga kadang lupa sholat 

* * * * *  
 

Saatnya Sholat Jumat dulu karena Allah, bukan karena biar 
cakep kata cewe2 di FB. 

* * * * *  
 

Muhamad Fajar :  "...Dan apabila telah datang salah 
seorang diantaramu dengan wajah berseri..sungguh mereka 
itu tergolong orang orang yang telah mendapat THR..." 
Hendi Hendratman : Hadist dhoif yang realistis.  

* * * * *  
 

Mobil ini bukan milik saya, 
tapi barang pameran. Lagi 
survey mobil yang bisa 
ngangkut banyak 
penumpang, body keren, 
bensin hemat, tenaga kuat, 
bisa ngebut, pajak murah, 
harga jual ga turun, tahan 
lama dan anti gores — with 
It's not my granmax. 

 
 

Ferly: Gimana pa Hendi, jadi beli mobil Granmax nya? 
Hendi Hendratman : Sudah saya putuskan pa Ferli, jadinya 
beli sepeda saja 

* * * * *  
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Nasihat Dokter :  8 jam untuk Kerja, 8 Jam untuk Tidur, 8 
Jam untuk Bersosialisasi 

* * * * *  
Everybody is selling something.. 

* * * * *  
Memulai bisnis dari bawah, haram berhutang. 

Memulai bisnis dari atas, wajib berhutang. 
Tapi kebanyakan sebaliknya....ujungnya bangkrut.  

* * * * *  
 

Kartu ESIA semakin ditinggalkan, karena: Sinyal lokal, 
Nelepon ke GSM mahal ,Gadgetnya kuno, Banyak SMS 

iklan, Masa aktif sebentar 
* * * * *  

Kesetiaan seorang wanita terlihat saat sang lelaki tidak 
punya apa-apa. Kesetiaan seorang lelaki terlihat saat sang 

wanita tidak memakai apa-apa.. 
* * * * *  

karakter buruk bisa dikemas dengan perbuatan baik 
karakter baik tidak bisa dikemas dengan perbuatan buruk 

 

* * * * *  
DKM=EO 

* * * * *  
Hendi Hendratman : Hadeuh.... denger khotbah tarawih 
dari jam 19.20 s/d 20.30 udah gitu isinya ngulang itu-itu 
saja sambil marah-marah..... hasilnya 50% jamaah undur 
diri dari masjid. 
Izra Nsx: ceramah atau marah2 jadinya itu pa? kok jadi 
aneh  
Hendi Hendratman: sepertinya bukan ceramah tapi 
cemarah...he.he. … Meski begitu saya dengerin sampe 
selesai, ya dimaklum aja mungkin khotibnya sedang ada 
masalah sehingga kekesalannya dilampiaskan ke jamaah 
masjid. 

* * * * *  
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Alhamdulillah anak diterima di SMA Negeri. 
Astaghfirullah biayanya lebih tinggi dari SMA Swasta. 

* * * * *  
 

Bulan Ramadhan baru berjalan 25%, jamaah shalat tarawih 
di mesjid sudah berkurang 50% 

* * * * *  
 

Kalau di arab saudi, awal ramadhan & idul fitri beda-beda 
juga ga ya? 

* * * * *  
Lingkaran pendidikan: 
 Siswa takut guru (takut nilai jelek) 
 Guru takut instansi pendidikan (takut dipecat) 

 Instansi pendidikan takut siswa (takut ga dibayar) 
.....atau.... 

 Siswa senang guru (senang dapat ilmu) 
 Guru senang instansi pendidikan (senang dapat 

penghasilan) 
 Instansi pendidikan senang siswa (senang dapat 

kepercayaan) 
* * * * *  

 

Pilwalkot Bandung  
 

Sel4m4t memilih w4likot4 bu4t M4sy4r4k4t B4ndung 

 
* * * * *  



Modus : Modal Status  

 57

Ridwan Kamil sebagai calon walikota bandung terlalu kuat 
untuk ditandingi. Pertandingan yang mudah ditebak 

hasilnya.  
* * * * *  

Ga jadi GOLPUT sejak ada pasangan RIDO 
* * * * *  

Selamat buat pasangan no.4 Ridwan Kamil & Oded. Untuk 
pasangan lain saya ucapkan tidak selamat. 

* * * * *  
Jika Walikota Jakarta Jokowi terkenal karena 'BLUSUKAN' 
nya, walikota Bandung pun bisa dengan 'KUKURUSUKAN' 

nya, gubernur Jawa Barat siap juga dengan 
'BOBOLOKOTAN' nya. Siapapun bupati, walikota atau 
gubernurnya, yang pasti rakyatnya KUKURUBUKAN. 

* * * * *  
 

Pasangan calon jika disingkat, artinya jadi bagus: 
 Ridwan Kamil & Oded = RIDO 
 Heryawan & Dede = HADE 
 Iswara & Dedi = IDE 
 Agus Dono & Arif H.S = DOA 

 

Namun pasangan ini sepertinya kurang beruntung: 
 Beben & Ajat Sudrajat = BEJAT 
 Komar & Rupandi = KORUP 
 Ginanjar & Laila = GILA 
 Leonardi & Ubaydilah = LEBAY 
 Bobby & Doni Hamdani = BODOH 
 Sinta & Ayu ting ting = SINTING 
 Hendi & Bob Hasan = HEBOH 
 Hendi & Ridwan Kamil = HAMIL 

 

======================== 
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 Plat Nomor Kendaraan mahal. 
 

 
 

Harga BBM naik, saat yang tepat untuk menaikan harga diri 
* * * * *  

Antara arogansi dan organisasi 
* * * * *  

 

Enemy of my enemy is my friend. Friend of my friend is my 
enemy?  
* * * * *  

 

Ibadah Haji itu wajib bagi yang mampu (bayar lunas) kalau 
ngutang alias nyicil itu namanya tidak mampu dan belum 

wajib haji 
* * * * *  

Menulis buku adalah Mission Invisible 
* * * * *  

Baru tahu (sedikit) ternyata perbankan konvensional dan 
syariah beda banget. Bener-bener canggih nih Islam sampai 

ngebahas hal-hal detail dan aplikatif hingga akhir zaman 
* * * * *  
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Selamat hari kartini. Maka para istri jangan mau kalah 
dengan penghasilan suaminya, Sekolah lebih tinggi dari 
suaminya, jabatan lebih tinggi dari suaminya, IQ lebih 
tinggi dari suaminya, badan lebih tinggi dari suaminya. 

Setelah itu istri gugat cerai 
* * * * *  

 

Ujian Nasional (UN) tahun ini mimpi buruk bagi pemakai 
bocoran kunci jawaban karena: 

1. Ada 20 tipe lembar soal yang dibagi secara acak  
2. Peserta UN tidak akan tahu tipe apa lembar soalnya 

karena sistem barcode 
3. Lembar soal & jawaban dalam lembar yang sama 

* * * * *  
Ragiel Wulandari: Kuliah nya S1, tapi ngomongnya kaya 
tukang becak !!! 
Hendi Hendratman : Saya S1 tapi tidak seperti itu. 
Ragiel Wulandari : Status saya bukan buat bapak tetapi S1 
yg lain .. 
Hendi Hendratman : Kalo gitu akan saya sampaikan ke S1 
lain bahwa omongannya kaya tukang becak. 

* * * * *  
Wawancara dengan orang yang sangat beriman: 
T: "Bagaimana cara anda bisa sukses?"  
J: Karena yang di Atas 
T: "Apa Motivasi anda melakukan hal ini?"  
J : Yang tahu hanya yang di Atas 
T: "Kenapa anda memilih si A?"  
J : Karena sudah kehendak yang di Atas 
T: "Apa rencana anda setelah ini?"  
J: Semua sudah diatur yang di Atas 
T: "Bagaimana jika rencana gagal?"  
J: Kita serahkan semua kepada yang di Atas 
.....gecrottt!....(terkena kotoran burung dari Atas) 

* * * * *  
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Saat masih di kampus terasa sulitnya cari kerja. Jika berada 
di kantor terasa sulitnya menghindari tawaran kerja. 

* * * * *  
 

Bahagia = 25% Diri Sendiri shaleh + 25% Keluarga shaleh + 
25% Lingkungan baik + 25% Harta cukup ........(menurut 

salah satu ustadz) 
* * * * *  

 

Keuntungan bekerja sama dengan setan: 
1. Harta melimpah 
2. Jabatan bertahan lama 
3. Penampilan & tutur kata menarik 
4. Jarang cape & terhindar dari sakit keras 
5. Awet muda & sulit mati 
Bagi yang berminat segera hubungi 666 (no sms). 
Pendaftaran dibuka setiap hari pukul 23.00-03.00 WIB. 
Untuk konfirmasi, staff kami akan mendatangi kamar anda 
beberapa detik kemudian. 

* * * * *  
 

Kalimat yang biasa terucap jika mengalami kegagalan / 
kekalahan bertanding: 
1. Setiap pertandingan pasti ada yang menang dan kalah  
2. Ini sudah kehendak yang di atas 
3. Barangkali ini yang terbaik 
4. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. 
5. Gagal maning.... Gagal maning.... 
6. Wasit g*bl*g!! 

* * * * *  
 

Lebih salut kepada sepeda motor berpenumpang 3 orang 
daripada mobil mewah yang ditumpangi seorang. 

* * * * *  
Banyak mikir = jalan ditempat = no action = nothing 

* * * * *  
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Sekolah jangan menciptakan jago kandang yang berani di 
dalam kampus. Ketika terjun ke masyarakat bisa beda jauh 

sama teori-teori yang diajarkan. 
* * * * *  

Perguruan tinggi bukan mencetak tenaga siap kerja apalagi 
pengusaha, tapi menjual gelar untuk jadi pengajar. 

* * * * *  
Membunuh itu salah satu dosa besar, hanya bisa dimaafkan 

dengan tobat kelas berat. Pengecualiannya ketika saat 
perang & nyawa terancam saja 

* * * * *  
 

Anastasia Su: Karya itu mesti di apresiasi bukan di hina... 
belum tentu yang ngehina bisa buat yang lebih baik!  
Hendi Hendratman: Itulah kenapa ada kreator dan 
kritikus. 

* * * * *  
 

Ad X Tya: menurut om hendi...3 dimensi adalah? 
Hendi Hendratman: kelanjutan dari 2 dimensi. 

* * * * *  
 

David Setiabudi : DOSEN GA PERLU GENGSI, kalau ada 
yang ga ngerti, jangan malu nanya ama mahasiswa. 
"Nobody nobody perfect..." 
Hendi Hendratman : Kalo dosen nanya terus ke siswanya 
artinya dosen harus kembali jadi mahasiswa 

* * * * *  
 

Ada yang tahu bedanya Bevel & Emboss ? 
* * * * *  

 

Kalo denger ada cowo banyak ngomong 'cuayank buangetz' 
atau 'cuinta buangetz' sama cewenya, mendadak mual.  

* * * * * 



Modus : Modal Status  

 62

 

Sejarah berulang, sejak Windows ME tidak lama kemudian 
diganti oleh Windows XP, Windows Vista tidak lama 

kemudian diganti Windows 7. Kelihatannya Windows 8 
senasib dengan Windows ME & Vista. 

* * * * *  
Merayakan hari nyepi dengan menonton film 'Silent Hill' 

* * * * *  
 

Dewi Puspita Anggini: Kenapa rasa itu jadi berkurang ya? 
..... Entahlah... Allah yang tahu jawaban dan alasannya... 
Jika itu yang terbaik, tetapkan & mudahkanlah Ya Allah  
Hendi Hendratman: saatnya untuk tukar tambah.... 

* * * * *  
 

Sudah sering saya bilang: Windows 8 adalah Produk gagal. 
Bahkan lebih gagal daripada Windows Vista. 

* * * * *  
 

Hati2 di kawasan pasteur dan sekitarnya banyak polisi 
menangkap pengendara motor karena tidak menyalakan 

lampu, tidak pake helm, plat modif, knalpot brisik dan pake 
headset saat mengemudi. Waspadalah..waspadalah... 

* * * * *  

 
* * * * *  

Inner beauty adalah kecantikan yang terpancar ketika sang 
wanita memperlihatkan bagian dalamnya. 

* * * * *  
Merayakan malam Valentine's Day dengan menonton film 

'Mortal Kombat' 
* * * * *  

 Malaikat yang paling sedikit kerjanya adalah Israfil, cuma 
tiup terompet….beres!.  
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 Malaikat yang kini jadi pengangguran adalah Jibril, 
karena sudah tidak ada Nabi lagi. 

 Malaikat yang kebagian tugas terakhir adalah Ridwan & 
Malik, karena pintu surga & neraka belum dibuka. 

 Malaikat yang paling sibuk adalah Atid, karena 
banyaknya catatan keburukan manusia. 

* * * * *  
 

Jika anda ditangkep polisi, diPHK majikan, diputusin pacar, 
ujian jeblok atau digebukin massa, itu pasti karena ada: 

Konspirasi Zionis ! 
* * * * *  

 

Jenis kejahatan di dunia maya, Klasifikasi Virus, tips 
Password, kesalahan pengguna internet sehingga akun bisa 

dibobol. Dituturkan dengan bahasa yang sederhana. 
http://www.hendihen.com/download/cyber_crime.pdf 

* * * * *  
 

Cara cepat menyianyiakan anak anda: GAME ONLINE 
* * * * *  

 Mendukung para politisi Partai Nasional Demokrat 
(NASDEM) untuk pindah dan mendirikan partai Nasional 

Gotong Royong (NASGOR) 
* * * * *  

Harta kalau dibagi2kan akan habis. Ilmu kalau dibagi2kan 
akan bertambah 

* * * * *  
Contoh bersyukur di Facebook: "Ya Tuhan, terima kasih 

atas kemurahan-Mu telah memberi hamba ilmu yang 
bermanfaat, umur yang barokah, kesehatan jasmani & 

rohani, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, rumah 
yang megah, anak-anak yang soleh, wajah yang menarik, 

jodoh yang baik, kendaraan yang mewah. “ 
Ini bersyukur atau pamer? 

* * * * *  
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Banjir Jakarta 
 

 
 

Kendaraan yang cocok untuk warga jakarta yang hidup 
dinamis & serba cepat: Speed boat! 

* * * * *  
Kesempatan emas bagi atlit olah raga loncat indah dari 

puncak monas. 
* * * * *  

Mata pelajaran wajib khusus untuk warga jakarta : Olah 
raga renang 

====================== 
 

Alasan Untuk Tidak Menjadi Penulis 
 

Hari gini mau jadi penulis? Ga salah tuh? 
Jika anda banyak ide, pengalaman dan ilmu, maka 
berpotensi menjadi penulis, baik di media sosial, blog atau 
buku. Namun tidak semua orang bisa atau mau 
menuliskannya. Banyak alasan untuk menjadi penulis 
namun lebih banyak alasan untuk tidak menjadi penulis. 
Antara lain : 
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1. Tidak ada waktu. Daripada ngabisin waktu nulis lebih 
asyik nonton TV, main game, chatting sampai puluhan 
halaman. 

 

2. Takut kelihatan Bodohnya. Pembaca bisa menebak 
tingkat intelektual penulis.  Kebayang jika tulisan kita 
dibaca para senior, master, guru besar dan profesor. Apa 
kata dunia?   

 

3. Takut komentar negatif. Di sosial media orang2 lebih 
suka jadi komentator dibanding pembuat status. Tulisan 
anda kemungkinan mendapat komentar pedas, caci maki 
sampai dibully sedunia.  Daripada sakit hati, ga bisa tidur 
lalu bunuh diri, lebih aman buat akun palsu lalu jadi hater 
jokowi aja.  

 

4. Tidak bisa merangkai kata.   Meskipun sudah ikut 
pelajaran Bahasa Indonesia selama 12 tahun sejak SD 
sampai SMA, tetap saja sulit menulis artikel yang bisa 
dimengerti banyak orang bahkan anda sendiri tidak 
mengerti. Itu karena kita bersekolah untuk cari nilai dan 
ijazah, bukan ilmunya.  

 

5. Takut dicuri ilmunya oleh pesaing. Sayang kan jika 
ilmu anda yang didapat susah payah dan mahal harus 
dibagikan begitu saja di blog, e-book, atau buku fisik. Nanti 
orang yang baca tulisan anda bisa tambah pinter dan 
mengembangkan ilmunya. Pesaing semakin kaya, anda 
sendiri cuma gigit jari. 

 

6. Tidak ada yang bayar. Disuruh nulis sama boss lalu 
dibayar perhuruf sih mau. Kalau ga ada yang bayar, ngapain 
repot-repot nulis. Mendingan jualan di OLX, setelah COD  
langsung dapet uang. 

 

7. Belum ketemu penerbit yang cocok. Anda mau 
menulis jika ada penerbit yang mau mengedarkan tulisan 
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anda di gramedia. Jika ketemu penerbitpun hanya dapat 
royalti 10%. Oleh karena itu lebih menguntungkan jadi 
penerbit daripada penulis.  

 

8. Sudah puas dengan penghasilan selain menulis. Kalau 
pekerjaan anda menghasilkan 3 juta perhari sih lebih baik 
tidak usah nulis. Fokus saja pada pekerjaan perfect tadi.  

 

9. Tidak percaya Royalti di Akherat. Katanya setelah 
mati, pahala yang masih mengalir adalah dari anak kita 
yang soleh, amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Saat ini 
belum anda bukti bahwa ilmu yang disebar di blog atau di 
buku, menjadi royalti di akherat. Kecuali anda mencoba 
mati lebih dulu. 
 
Dengan alasan-alasan di atas maka jelaslah tidak usah 
repot-repot jadi penulis baik di koran, buku, blog, sosmed 
atau di tembok. Biarlah saya dan sedikit teman-teman yang 
jadi penulis, karena jika anda ikut-ikutan nulis, khawatir 
penghasilan saya turun, OK. 

 
* * * * * End Of 2013* * * * *  
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2014 
 

Masih menunggu sidang itsbat & 
kemunculan hilal mulainya 

tahun 2015 
 

* * * * * 
 

Gratis! Download Kalender 2015 
format CDR & PDF 
http://hendihen.com/download/
kalender_2015.zip 
Khusus bagi anda yang berhasil 
melewati tahun 2014. 

 

 
* * * * * 

 
Terima kasih pak SBY atas 
undangannya, karena Selalu 
Ada Pilihan alasan untuk 
tidak hadir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Customer yang manggil saya 'BRO' atau ‘LOE’ tidak akan 
diberi diskon, free ongkir atau bonus apapun. 

* * * * * 
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Melihat lebih dekat Rumput Sintetis (plastik) Alun alun 
Bandung. setelah rumput sintetis, mungkin rencana 

berikutnya akan ditanam pohon sintetis, batu sintetis dan 
air mancur sintetis. 

 

* * * * * 
 

Untuk anda yang 
memerlukan surat 
keterangan penghasilan 
wirausaha. Surat ini 
sering diminta saat 
pendaftaran anak 
sekolah. Isi aja 
sebesar2nya 
penghasilannya, semoga 
doanya dikabulkan. 

 
* * * * * 
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Tidak mengucapkan SELAMAT HARI NATAL bagi yang 
tidak merayakannya 

* * * * * 
 

Setelah dioptimasi tanpa root, RAM 
2GB Asus Zenfone 6 ku bisa tersisa 
1,4GB Free, sehingga lebih leluasa, 
responsif, hemat baterai dan 
mengurangi resiko hang. .... 
(padahal bawaan pabrik cuma Free 
1,1GB tanpa terinstall BBM, 
Whatsapp dll lho!). Optimasi bisa 
juga pada HP merk lain dengan 
RAM lebih rendah..... 

* * * * * 
 
 
 
 

 
 

Ga mau kalah sama preman 
dan artis, kini punggungku 
penuh tattoo motif polkadot. 
#bekam. 

 
Dibekam itu yang sulit adalah 
melawan rasa takut dibanding 
rasa sakitnya..... Namun 
setelah dibekam badan terasa 
ringan dan bawaannya ingin 
ngebut. 

 
* * * * * 
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Kemarin saya lihat2 hape merk *S*S (bukan ISIS) di BEC. 
Menurut penjual hape tsb sangat hebat cameranya. “Orang 

jelek jika difoto akan terlihat bagus”, katanya. Penjual 
mendemokan pada saya menggunakan kamera depan. 

* * * * * 
 

Mengajar = Membuka Rahasia 
Bisnis = Menjaga Rahasia 
Mengajar Bisnis = Menjaga rahasia agar tetap terbuka. 

* * * * * 
 

(Tips) yang sebaiknya dihindari pada pembuatan slide 
Presentasi: 

1. Membuat presentasi satu malam sebelumnya 
2. Membagikan printout slide kepada audience sebelum 

presentasi. 
3. Gambar yang tidak relevan dengan teks. 
4. Banyak teks tanpa penekanan pada kata penting. 
5. Lebih dari 20 slide.  

* * * * * 
Konspirasi dibalik pemblokiran situs vimeo.com 

 

 
* * * * * 
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Anak saya kelas 2 SD harus belajar konversi kilogram ke ons 
dan sebaliknya di pelajaran tematik kurikulum 13.... ga 

salah pak menteri?.... 
* * * * * 

Semakin memperdalam software BLENDER, makin 
kelihatan rumitnya 3D STUDIO MAX 

* * * * * 
Don't judge the book by its cover 
 Don't judge the boy by his lover 

* * * * * 
Barusan mengajar di telkom, lalu saya tanya siswa2nya apa 
motivasi belajar di sekolah tsb.... jawaban terbanyak adalah: 

.....ingin wifi gratis!  
* * * * * 

Kepala Negara tidak perlu dipilih oleh warga negara, karena 
kepala keluarga juga tidak dipilih oleh anggota keluarga. 

* * * * * 
Yang ngutang dan yang dihutangin, bakal lebih repot pihak 
yang dihutangin karena akan sibuk sebagai debt collector 

dan detective. 
* * * * * 

Menghadiri undangan pernikahan dengan hiburan yang 
memekakkan telinga dan menggetarkan jantung, sehingga 

berbicara harus menggunakan bahasa tubuh. 
* * * * * 

Dosaku yang rutin saya jalani setiap hari: 
 1. Pake software bajakan 

 2. Nonton dvd / film bajakan 
 3. Dengerin mp3 hasil download 

* * * * * 
Peringatan 'MEROKOK MEMBUNUHMU' itu kurang 

ampuh, karena para perokok memang siap mati. Akan lebih 
tepat jika 'MEROKOK MEMBUNUH KEKASIHMU'. 

* * * * * 
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Jika sang anak rajin nge-GAME ONLINE, maka dia akan 
sukses menjadi : 
1. Maling : Buat beli voucher upgrade senjata & karakter. 
2. Rabun: Karena melototin monitor berjam-jam.  
3. Malas sekolah dan sibuk namatin level. 
4. Bisu: karena berkomunikasi menggunakan keyboard. 
5. Pembohong: Bilang mau belajar kelompok di temennya. 
6. Gampang sakit: karena kurang gerak dan kurang makan.  
7. Poker face: Wajah tanpa ekspresi.  
8. Anti sosial: jarang mau ketemu teman, saudara, guru dll. 
 .......Yang ga setuju posting ini bisa jadi anda pecandu game 

online, pemilik warnet game atau yang ga punya anak. 
* * * * * 

 

WOW!!! Tulisan iseng saya 'MODUS PENIPUAN SALAH 
TRANSFER BCA' telah dibaca 35ribu lebih! padahal baru 

terbit 12 jam yang lalu di http://kantunklik.blogspot.com/ 
 

 
* * * * * 

Selamat Ulang Tahun, Semoga Panjang Turunan. 
* * * * * 

Pemesanan buku dan kepercayaan calon pemesan 
meningkat signifikan dalam waktu 2 minggu, karena: 
1. Format order sederhana 
2. Respon chat cepat  
3. Paket & resi dipotret lalu dishare di medsos 
Please, Try this at home! 

* * * * * 
Hal tidak sebaiknya tidak ditanyakan saat lebaran: Usia, 
Gaji, Fisik, Status Pernikahan, pin ATM & Presidennya. 

* * * * * 
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FAQ saat lebaran: Mudik kemana? Tinggal dimana? Kapan 
Menikah? Anak berapa? Kerja dimana? Sekolah dimana? 
Kelas berapa? Kapan Wisuda? 

* * * * * 
Belajar memetakan pendidikan Agama Islam. 

 
* * * * * 

 
Pemilu Presiden 2014 

 

(Saat perhitungan pilpres) Jika saya menjadi Capres: 
1. Akan segera mendeklarasikan kekalahan (meski quick 

count menunjukkan kemenangan) 
2. Akan melakukan White Campaign yaitu menyebarluaskan 

kebaikan dan prestasi pesaing. 
3. Tidak akan membagi atau meminta uang kepada calon 

pemilih 
 ......Karena itulah saya tidak akan pernah bisa menjadi 

capres....... 
* * * * * 

Saya milih jokowi tapi berharap prabowo menang. 
* * * * * 

Kalau saya jadi jokowi, akan saya puji prabowo. Begitu pula 
sebaliknya. 

* * * * * 



Modus : Modal Status  

 74 

Setahu saya dulu prinsip pemilu itu LUBER (Langsung, 
Umum, Bebas dan Rahasia). Nampaknya sekarang menjadi 

LUBE. 
* * * * * 

 

Mau golput tapi belum dapat surat suara. 
* * * * * 

 

Karena cuma 2 pilihan dan kertas suara mudah dilipat, 
banyak TPS terlihat pada sepi seakan banyak golput. 

* * * * * 
Setelah saling ejek pasangan calon presiden, dilanjutkan 

saling minta maaf di hari raya idul fitri. 
* * * * * 

 

Jika menjadi Presiden Republik Indonesia, dua program 
utama saya adalah: Merubah Republik menjadi Kerajaan 

dan menjual negara Indonesia ke Inggris. 
* * * * * 

Orang yang layak GOLPUT: 
1. Hilang KTP, KK, akte kelahiran dan surat identitas 

lainnya. 
2. Tidak punya tangan, kaki, mulut untuk nyoblos 
3. Tersesat di hutan rimba 
4. Hilang akal alias sakit jiwa 
5. Tidak punya dosa 

* * * * * 
 

Memang tidak ada partai & caleg yang sempurna, tapi tetap 
akan saya coblos salah satunya karena saya juga bukan 

orang sempurna. 
* * * * * 

 

(DIJUAL CEPAT!) Surat C6 PEMILU PILPRES 2014 
Harga net Rp.300.000 perlembar, Kondisi Baru, Original. 
Alasan Jual: Bingung pilih calon Presiden, Buat beli baju 

lebaran. Tidak melayani COD 
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* * * * * 

Pemilu 2014: Nyoblos = Memilih, Golput = Dipilihkan 
* * * * * 

Beberapa ide kreatif buat desain poster Calon Legislatif agar 
beda & menarik: 

1. Gunakan background hitam dengan teks putih.  
2. Foto tampak samping atau miring ¾ wajah, jangan 

frontal camera. 
3. Difoto oleh fotografer dengan teknik pencahayaan 

ekstrim. 
4. Foto dengan ekspresi alami, bukan jaim. 
5. Font nama menggunakan tipografi yang khas dan 

konsisten seperti logo grup musik atau penyanyi.  
6. Buat tema yang segar atau kocak (asal jangan yang horor 

atau porno). 
7. Tetap sederhana. 
8. Misi & Motto bisa jadi lebih menarik dibanding foto. 
9. Tampilkan prestasi & pengalaman calon, seperti pernah 

memimpin demo masak, koordinator pengemis 
sekelurahan, juara makan kerupuk dll. 

10. Pelajari prinsip desain di 
http://hendihen.com/buku/computer_graphics.html. 

* * * * * 
Dilema Pemilu Legislatif 2014: 
 Tidak datang ke TPS, takut ketahuan golputnya. 
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 Mau coblos 1 Caleg, tidak tahu prestasinya.  
 Mau coblos semua Caleg, ngapain cape cape datang. 

 

======================== 
 

Karya Tugas Akhir Arsitektur saya 
tahun 1998 yang dibantai habis-
habisan dengan nilai pas-pasan, 
kini menjadi ilustrasi merk cat 
pelapis dinding tanpa izin. 

****** 
 
 
 
 
 
 
 
Dampak Positif Merokok: 
1. Kepuasan & Aktualisasi diri. 
2. Solidaritas sesama perokok saat 

minta korek. 
3. Pemasukan pajak bagi Negara. 
4. Lapangan pekerjaan untuk : 

1. Pengusaha, karyawan & 
Pedagang Rokok 

2. Biro Iklan & Desainer / 
Animator. 

3. Dokter & Staf Rumah Sakit. 
4. Dinas Pemadam Kebakaran. 
5. Petugas Pemakaman. 

5. Mempercepat pembagian waris 
* * * * * 

Diserbu calon pembeli gara2 ngiklan di OLX. Ga sampe 12 
jam, barang2 sudah kejual. 

* * * * * 
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Sejak ada OLX, profesi calo semakin tersingkir, digantikan 
oleh tukang foto & tukang ketik. 

* * * * * 
Dulu TV layar cembung, Lalu TV layar datar, Kini TV layar 

cekung, Nanti TV tanpa layar. 
* * * * * 

 

Punya ratusan e-book tapi ga pernah dibaca dan tidak 
merasa memiliki karena gratis. 

* * * * * 
 

Jaman sekarang daripada beli buku mending beli pulsa 
internet..... 

* * * * * 
 

Sidang Tugas Akhir is (should be) FUN!! 
* * * * * 

 

Alangkah indahnya jika sidang tugas akhir (skripsi, tesis) 
dilaksanakan secara terbuka, dihadiri banyak orang, 

disiarkan langsung via Youtube! 
* * * * * 

Dinobatkan sebagai warga yang tidak patut dicontoh. 
Sepertinya harus pindah ke hutan nih.... 

 

 
 

* * * * * 
Indomie, Supermie, Sarimi, Sotomie kini harus bersaing 

ketat dengan Sodomie.... 
* * * * * 
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Misteri di balik hilangnya Palu 
Sidang Paripurna DPR 2014 
#SaveCeuPopong 

* * * * * 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acara YKS TransTV 
 
 

 
 

Acara Yuk Keep Smile (YKS) = Jackass? 
* * * * * 

Di keluarga, cuma saya yang ga normal, karena ga mau 
nonton acara tv ini (YKS). 

* * * * * 
Acara favoritku YKS (You Keep Study) 

* * * * * 
Jika anda bisa menghipnotis orang, apa yang pertama anda 

ingin lakukan? 
* * * * * 
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Sibuk tekan 
UNFRIEND, karena 
teman2 FBku 
mendadak menjadi 
SPAMMER. 

 

* * * * * 
 

 
 

 

Seseorang dikatakan sukses jika sudah masuk TV. 
Khususnya acara PATROLI. 

* * * * * 
Berikut ini nama superhero yang tidak cocok diambil dari 
nama binatang. Selain kurang hebat pertahanannya, juga 
tidak enak didengar. 
1. Chickenman (Bisa berarti manusia pengecut) 
2. Ratman (Seperti nama tukang pos: Bpk.Suratman) 
3. Pigman (Terdengar seperti zat merah darah) 
4. Donkeyman (Terkenal karena kebodohannya) 
5. Elephantman (Sulit membuat kostum karena ukurannya 
sangat besar) 
6. Hippopotamuseferine (Sulit diucapkan dan sulit saat 
mengisi formulir) 
7. Snailman (Super lelet) 
8. Monkeyman (Siapa yang mau dibilang mirip monyet?) 

* * * * * 
 

Saya sih pengikut aliran 888. (8 jam kerja 8 jam Tidur 8 
jam maen) 

* * * * * 
 

Ngobrol dengan mister Clement from National Geographic 
Canada. Meski bahasa inggrisku tanpa grammar dan miskin 
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vocab, namun dengan modal muka tebal, akhirnya bisa juga 
ketawa - ketiwi (laugh out loud) dan ngobrol ngalor-ngidul 

(round and round).  
 

 
* * * * * 

 
 

Fatal! Buat SIM C tanpa Calo  
 

Sebagai warga bandung yang baik dan anti KKN, saya 
mengantar anak saya yang perempuan untuk membuat SIM 
C di Poltabes Bandung jl.Jawa nomor lupa lagi. Kamipun 
parkir motor di trotoar yang katanya khusus untuk pejalan 
kaki, dengan membayar Rp.2.000,-.  Ternyata tukang 
parkirnya sangat ramah: "Ada yang bisa dibantu?"...... "Iya 
pa, tolong bantu jaga motor saya baik-baik", jawab saya 
pura pura bego. 
 
Saat masuk gerbang kami dicegat dan diinterogasi Polisi: 
 "Mau apa pak?",  
"Mau buat SIM C, pak polisi"..... (Masa mau bikin gara2, 
pikir saya) 
 "Mau kami bantu? 
"Terima kasih pak, tolong bantu jaga keamanan baik2 pa" 
jawab saya pura pura pinter 
 "Ada keterangan sehat dari dokter?  
"Belum pak, dimana dapetin surat keterangan sehatnya?" 
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 "Bapak ke jalan ke ujung sana lalu menyeberang, di dekat 
bimbel X masuk lagi sampai pojok, belok kanan lalu ketemu 
tukang baso setelah itu naik di gang sempit ada rumah yang 
ga ada nomornya, masuk aja tapi jangan lupa siapin 
fotokopi KTP anak bapak" 
"Ok Siap pa!" (pura pura ngerti) 
 
Setelah susah payah mendapatkan surat keterangan sehat 
seharga Rp.40.000,-, kami kembali ketemu Polisi tadi 
sambil memperlihatkan surat tsb. Dengan wajah cemberut 
Polisi tadi mempersilahkan kami masuk ke Loket 1 yang 
judulnya Pendaftaran.  
 
Di Loket 1 kami 
dimintai keterangan 
lagi dan diarahkan ke 
Loket 3 untuk difoto. 
Di Loket ini 
antriannya cukup 
(tepatnya : sangat) 
panjang. Di sini 
segala lapisan 
masyarakat ada 
sehingga terasa suasana Bhineka Tunggal Ika. Meski 
berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan yaitu membuat SIM. 
Para pemohon SIM tidak bisa berbuat apa-apa selain 
menunggu sambil nonton TV LED yang memutar film 
semut perang karena antena kurang pas. Situasinya seperti 
gambar di bawah ini. 
 
Akhirnya nama anakku pun dipanggil untuk difoto dengan 
buru-buru. Setelah itu saya membayar uang pembuatan 
SIM C sebesar Rp.100.000,- yang saya bayar tunai. 
Kamipun disuruh untuk ke Loket 5 untuk membayar 
Asuransi sebesar Rp.50.000,- . Jadi sampai saat ini uang 
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keluar: Rp.2000 + Rp.40.000 + Rp.100.000 + Rp. 50.000 
jadi total Rp.192.000,-.  
 
Langkah kami selanjutnya adalah ke Ruang Ujian Teori 
yang juga antri seperti ini. Ujian Teorinya menggunakan 
komputer terkini dengan OS Windows 8.1 yang ribet. 
Untung anak saya jago pinter komputer tidak seperti 
pemohon lain yang baru kenal mouse sehingga yang diklik 
selalu tombol Close. Meski pintar dan sudah belajar, itu 
bukan jaminan lulus ujian SIM C. Selain soal yang mirip 
ujian montir, waktu singkat (15 menit), pengawas ujian pun 
tidak henti-hentinya menjelaskan aturan ujian yang sudah 
sangat jelas. Jawaban anak saya hanya benar 17 dari 30 soal 
sehingga harus mengulang minggu depan. Catatan: Agar 
lulus minimal 21 jawaban benar.  
 
Singkat cerita kamipun datang lagi minggu depan. Tidak 
lupa parkir seperti biasa di Trotoar dan bayar Rp.2.000,- . 
Alhamdulillah pada Ujian Teori kali ini anak kami lulus nilai 
24 dari 30 soal. Itu bukan karena kepintaran anak saya tapi 
karena bisikan Bapak Polisi yang baik (tepatnya: kasihan) 
pada anak kami yang bolak balik Ujian Teori. 

 

 
 

Kini kami masuk ke ruang Simulasi yang sepi. Untuk itu 
digunakan motor (nyaris) gede. Anakku yang perempuan ini 
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kesulitan menggunakan kopling, rem, gas dan body yang 
besar. Hasil simulasi tentu tidak lulus karena melewati 
garis, melabrak lampu merah, naik trotoar dan menggilas 
pejalan kaki. 
 
Kamipun diminta kembali minggu depan untuk berlatih 
simulasi sepeda motor besar tsb. Karena anak saya tidak 
pernah main game motor balap di Game Master, jadinya 
pesimis bisa lolos ujian Simulasi tsb. Sambil istighfar dan 
introspeksi diri, niat untuk menjadi warga yang baik dan 
bebas KKN, kami batalkan. Dengan hati yang tulus tanpa 
ada niat riya, saya memberi infaq / shodaqoh (bukan uang 
suap lho!) sebesar Rp. 350.000,- kepada petugas agar SIM 
bisa beres hari ini tanpa ada ujian apapun lagi. 

 

Saat ini dompet kami sudah terkuras sampai Rp.550.000 
lebih. Sehingga rencana nonton di Bioskop film "Batman Vs 
Preman" terpaksa batal demi hukum. Padahal kalau sejak 
awal mau bayar calo sih cuma habis Rp.500.000,- saja. Di 
Loket terakhir yaitu Loket 8 yang berjudul pengambilan 
SIM ASLI (Catatan: SIM PALSU ada di loket 13), kami 
menunggu lagi yang ketiga kalinya. Kali ini proses tunggu 
lebih lama, tetapi kami nikmati saja sambil ngobrol2 
dengan pemohon lainnya yang sejak awal sudah 
mempercayakan pada calo. 
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Jika SIM diterima pemohon, ada tombol yang tersedia. 
Tombol Merah jika tidak puas, Biru untuk puas dan Hijau 
untuk sangat puas. Bapak polisi membantu mengingatkan 
sambil mengarahkan untuk memijit tombol Biru. Setelah 
SIM jadi, maka tanpa ragu-ragu anakku menekan tombol 
warna.... (anda tentu bisa menebaknya, bukan?) 
 
Akhirnya kami bisa meninggalkan kantor polisi dengan 
bahagia karena lolos ujian teori, meski tidak lolos ujian 
Simulasi dan tidak ikut ujian Praktek. Untuk anda yang 
ingin menjadi warga negara yang baik dan bebas KKN, saya 
ucapkan Good Bye! ......ehhh.... Good Luck!....... Hidup 
Persib!!! 

 
* * * * * End of 2014 * * * * * 
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2015 
 

Memasuki Tahun Baru 
Mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2016. Bagi 

anda yang tidak masuk berarti tidak selamat.  
* * * * * 

 

Acara tahun baru: 
 1. Format Windows 

 2. Factory Default Android 
* * * * * 

Saya bikin buku-buku tsb bukan untuk mencerdaskan 
bangsa, tapi untuk mencerdaskan pembacanya.  

* * * * * 
Masalah membuat kita pintar. Membuat banyak masalah 

akan membuat orang–orang menjadi pintar. 
* * * * * 

Pemerintah: Mengkonversi sampah menjadi uang 
Perokok: Mengkonversi uang menjadi sampah. 

 

* * * * * 
Apakah sepeda boleh naik ke trotoar di Bandung? 

Boleh, selama tidak ketahuan bapak walikota. 
* * * * * 

 

cencored 
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Laras: Terimakasih suami ku, ILOVEYOU  
Hendi Hendratman : wow......adegan ranjang... 
Laras: Tidak ada adegan ranjang, tolong bahasanya di jaga. 
Hendi Hendratman : Foto anda sedang di ranjang kan? 
kalau sedang di kursi namanya adegan kursi. Kalau sedang 
di lantai namanya adegan lantai. 
........Setelah pembicaraan ini sayapun di Block beliau. 

* * * * * 
 

Tindakan Rasulullah ada yang: 
 1. Wajib diikuti: Cara Sholat  
 2. Boleh diikuti: Pake jenggot & Berkendara unta 
 3. Tidak boleh diikuti: beristri 9 & sholat sunat setelah 
Sholat ashar. 

* * * * * 
 

Menulis itu untuk para pemberani. Berani tampil, berani 
dikritik, berani tanggung jawab atas tulisannya. 

* * * * * 
 

Turut berduka cita buat developer game yang harus kerja 
keras melawan cracker, patcher & hacker 

* * * * * 
 

Baru sempet mau = belum 
* * * * * 

 

Buku saya tersedia versi PDFnya di Google Book dengan 
harga jauh lebih murah. Namun pembelinya jauh di bawah 

buku fisik. 
* * * * * 

 

Sebagai penulis yang sering membajak buku, kini saya tahu 
rasanya buku saya dibajak. Sakitnya tuh disini…. (sambil 

tunjuk dompet). 
* * * * * 
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Saat saya kuliah, merasa materi yang diberikan dosen itu 
kuno, kolot alias out of date. Setelah menjadi dosen, saya  

dianggap seperti itu pula oleh mahasiswa. 
* * * * * 

 

Aep Syaiful Hamidin: hei suami2!, Jika foto wajah istri 
anda dipajang di media sosial lalu dinikmati laki-laki lain, 
apakah anda suka atau tidak? 
Hendi Hendratman : hei istri2! Jika foto wajah suami anda 
dipajang di media sosial dinikmati oleh wanita lain, apakah 
anda suka atau tidak? 

* * * * * 
 

Telepon rumah sudah ga jaman. Seangkatan sama Wartel, 
Kaset, VHS dan lampu pijar. 

* * * * * 
Rumus Media:  

Bom + muslim = Teroris 
Bom + nonmuslim = Oknum 

* * * * * 
 

(Insiden Salah Baca Pemenang Miss Universe 2015) 
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Kalau saya yang jadi MC, bakal mengatakan: 
 "Selamat buat Pemenang dari USA dan runner up dari 

COLOMBIA terima kasih sudah hadir di acara miss universe 
2015 di PHILIPPINES". 

* * * * * 
 

Belajar Bahasa Inggris Kuliner 
 - Kerupuk = Crew Puke 

 - Batagor = Butt Tag Gore 
 - Pisang = Peace Sunk 
 - Cendol = Chain Doll 
- Simping = Seam Pink 

 - Lotek = Low Tech 
- Kecap = Catch Up 

 - Opak = Ouw Fuck! 
* * * * * 

 

Pusing / Sakit kepala dalam bahasa Sunda: Lieur, Rieut, 
Nyeri Hulu, Nyeri Sirah, Nyeri Mastaka, Jangar, Jejedudan, 

Koleng, Leneng, Juwet...... 
* * * * * 

Gara2 internet semakin cepat & mudah diakses, maka bisnis 
berikut ini menjelang ajal di Indonesia: Kaset & CD Audio, 

Radio, CD Games, Koran & Majalah, Kartu Pos, Kursus 
Komputer dan Counter Pulsa & Listrik. 

* * * * * 
Bioskop tidak mati di era internet karena mata, telinga, 

suasananya tidak tergantikan dengan yang ada di rumah. 
* * * * * 

Gimana nasib Buku? Buku juga ada penurunan, namun 
pasar tetap ada dan lebih selektif. Selain itu baca E-book 

tidak nyaman dimata. 
* * * * * 
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Silakan download gratis 
Kalender 2016, klik 
shttps://hendihen.wordpress.co
m/…/gratis-kalender-2016-
indo…/ .... GRATISSSSS... Buat 
anda yang tidak sabar ingin 
segera bertambah umur, 

 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 

 

BBM (Blackberry Messenger)  
 

Hari ini banyak broadcast masuk, isinya invite orang ga 
dikenal, jualan & test contact. Lalu entah siapa yang 
masukin saya ke grup BBM, jadi nya banyak bunyi 

notifikasi. Setelah itu ada PING merah, bukan pink.  
* * * * * 

Waduh! Baru sadar, ternyata setelah ganti HP maka PinBB 
pun otomatis ganti. 

* * * * * 
BBM = Benar Benar Menyebalkan  

* * * * * 
Ayo kirimi BC ke saya sebanyak2nya karena saya sudah 

siapkan iklan yang ga kalah banyaknya.  
* * * * * 

Sebelumnya setiap ada yang kirim BROADCAST, selalu saya 
DELCON. Kini setiap ada yang kirim BROADCAST, akan 

saya kirim IKLAN.  
* * * * * 
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Banyak yang invite tapi setelah accept langsung dikirim 
broadcast.  

* * * * * 
- Seorang Pengecut TEST CONTACT dengan BROADCAST 

- Seorang Pemberani TEST CONTACT dengan CHAT 
- Para Pengecut akan saya respon aktif dengan tombol 

DELCON. **** 
 

 
 Ping BBM: Warna merah, Huruf kapital, Tanda seru lebih 

dari satu ....artinya: Anda marah kepada saya.... 
* * * * * 

 

1. Huruf kecil semua = bicara datar. 
2. HURUF KAPITAL SEMUA = berteriak 
3. Tanda tanya (?)= bertanya. 
4. Tanda tanya lebih dari 1 (??????) = nanya sambil marah. 
5. Tanda seru (!)= tegas. 
6. Tanda seru lebih dari 1 (!!!!!!) = tegas sambil marah. 
7. C4mpuR 4Duk 4n6k4 & k4t4 = bikin bingung. 
8. Tulisan yg disngkt2 = sedang malas. 

 

==================== 
 

[PSTN / Telepon Rumah Telkom] 
1. Kalau dipertahankan, mubazir sudah jarang pake & bayar 

abonemen terus. 
2. Kalau upgrade ke indihome, biayanya kemahalan.  
3. Kalau dicabut, sayang nomornya cantik dan orang2 sepuh 

ga bisa hubungi saya lagi. 
 ..... Mana yang terbaik ya?.... please help... 

* * * * * 
 (Berita : Konvoi pendukung Persib membuat kemacetan & 

kebisingan) Untuk tahun berikutnya, konvoi bobotoh 
dengan kendaraan bermotor di Bandung sebaiknya diganti 
dengan konvoi kendaraaan tidak bermotor. Sehingga yang 
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boleh ikut cuma sepeda, beca, skateboard dan kursi roda. 
Selain sehat, tidak bising, bebas polusi, bebas dari tilang.  

* * * * * 
  

Segi positif adanya konvoi Bototoh : 
1. PENJUAL & PRODUSEN ATRIBUT PERSIB, penguatan 

industri tekstil.  
2. BENGKEL SEPEDA MOTOR, untuk servis karburator 

atau ganti ring seher. 
3. BENGKEL MOBIL, untuk ganti kaca pecah, body penyok 

& raca. 
4. KULI BANGUNAN, karena banyak fasilitas umum yang 

harus diperbaiki. 
5. TUKANG SAMPAH, karena dapet order lembur bebersih.  
6. PERTAMINA, karena banyak yang antri isi bensin 
7. APOTEK, khususnya obat sakit kepala dan masuk angin. 
8. DOKTER THT, karena bising, hidung mampet dan serak. 

* * * * * 
 

Sekolah anakku di salah satu SMPN di Bandung, benar-
benar luar biasa! Antara lain sbb: 

 
1. Saat pengumuman penerimaan PPDB, orang tua wajib 

membeli baju & atribut sebesar 1 juta rupiah TANPA 
RINCIAN & KUITANSI. 

2. Siswa WAJIB BELI BUKU di kios depan sekolah sebesar 
400 ribuan dan harus ditandai cap kios tsb. Kalau ga beli 
tidak akan ada insentif nilai. 

3. Yang nanya tentang Kuitansi pembelian baju akan 
dipanggil Kepala Sekolah dan dianggap 
MENCEMARKAN nama baik sekolah. 

4. Diadakan pertemuan seluruh orang tua siswa, tapi di 
tengah2 acara kepala sekolah dan gurunya satu persatu 
MENINGGALKAN RUANGAN tanpa permisi. 
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5. Program pelatihan wajib PPDT dengan biaya 300ribu 
persiswa diprotes orang tua siswa karena TIDAK 
TRANSPARAN dan akhirnya tidak jadi. 

6. Ini yang gawat, salah seorang tua siswa mengaku kepada 
saya bisa diterima anaknya jadi siswa dengan cara SUAP 
ke kepsek. (Semoga orang tua tadi bohong) 

 

* * * * * 
Istriku tidak tahu saya berfoto ini di BIAF 2015 Hotel The 

Edge Cimahi, karena sudah diunfriend.  
 

 
* * * * * 

Sering ribut dan debat dengan orang tidak dikenal di FB. 
Saat ketemuan malah asik tukar cerita dan tertawa. Online 

dan offline memang 2 wajah yang berbeda. 
* * * * * 

 

Kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kecepatan 
internet di rumahnya. 

* * * * * 
Jika orang tua anda meninggal, mau tidak mau, suka tidak 

suka, pasti perlu ini…..  (Surat Keterangan Ahli Waris) 
* * * * * 
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Tips agar dianggap orang Soleh: 
1. Haji: Selfie dengan background Ka'bah 
2. Shalat: Selfie sedang background Mesjid 
3. Qurban: Selfie bareng Kambing/Sapi.  
4. Puasa: ........??? 

* * * * * 
(Belajar Matematika) 
Positif x Positif = Positif 
Positif x Negatif= Negatif 
Negatif x Positif = Negatif 
Negatif x Negatif= Positif 

 

Baik x Baik = Baik 
Baik x Buruk = Buruk 
Buruk x Baik = Buruk 
Buruk x Buruk = Baik 

 

Suami baik x istri baik = anak baik 
Suami baik x istri jahat = anak jahat 
Suami jahat x istri baik = anak jahat 
Suami jahat x istri jahat = anak baik 

 

Dan sayapun dibully: Perkawinan bukan matematika, bro! 
* * * * * 

 

Uang ada, ilmu ada, gelar ada, pasangan ada.... yang belum 
ada: pujian  

* * * * * 
Beruntung bagi yang merasakan masa2 Ospek non fisik 

yang tegas dan stress. Manfaatnya bisa dirasakan sampai 
sekarang seperti disiplin, tidak manja, tidak cengeng, 

hormat terhadap orang yang lebih tua dan kompak sesama 
almamater.  

* * * * * 
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Saya sering jual beli pake OLX. alhamdulillah tidak pernah 
nipu atau ketipu selama COD maupun transfer, karena 

identitas saya jelas dan bisa disearch di google. 
* * * * * 

 

 (Khusus Dewasa!)  
Tidak setuju pelarangan kekerasan seksual dalam rumah 

tangga, karena jika yang suami tidak keras keras maka tidak 
bisa berhubungan seksual. 

* * * * * 
 

Salut buat anda yang mendapat pasangan hidup dari beda 
sekolah, beda profesi, beda kantor, beda kelurahan dan 

beda kelamin. 
* * * * * 

 

Tips keamanan dari Kepolisian Bandung: 
1. Untuk mengurangi pencurian kendaraan bermotor, maka 

warga Bandung dilarang memakai kendaraan bermotor 
2. Untuk mengurangi pencurian smartphone, maka warga 

Bandung dilarang menggunakan smartphone 
3. Untuk mengurangi pencurian pakaian, maka warga 

Bandung dilarang....... 
* * * * * 

 

Akun FB aman jika anda cukup iman. 
* * * * * 

Ridwan Kamil : Sidak urine para PNS bersama BNN di 
kantor Satpol PP.  2 garis artinya positif narkoba, 3 garis 

artinya negatif narkoba. Alhamdulillah  saya 3 garis, artinya 
negatif narkoba dan tidak hamil. 

Miftahul Rizky: Kalo saya 4 garis artinya apa ya? 
Hendi Hendratman: 4 garis artinya keguguran..... wkwkwk. 

****** 
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Untuk menjadi miskin syaratnya berat.... (khususnya point 
terakhir) 

 

 
* * * * * 

 

PPDB 2015 

 
(PPDB SMP KOTA BANDUNG) 

"kuota jalur SKTM menggerus kuota jalur Akademis" 
Kalau mau Bandung Juara, jangan pilih yang miskin, pilih 

yang pinter! 
****** 

 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 menurut saya 
sudah baik (bahkan canggih) dengan mengakomodasi 
sistem Cluster (nilai), Rayon (geografis) dan Afirmasi 

(SKTM). Pemicu masalah adalah membludaknya SKTM 
bodong, sehingga menimbulkan efek domino. Nah, siapakah 

gerangan yang bisa meloloskan SKTM bodong tsb? 
* * * * * 
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Di PPDB Bandung 2015 semakin terlihat 'virus-virus' yang 
menyebabkan kerusakan sistem pendidikan, yaitu:  
1. Guru2 yang menganjurkan orang tua Mampu, untuk 

masuk jalur SKTM  
2. Orang tua mampu, tapi pake jalur SKTM 
3. Lurah yang tidak memverifikasi SKTM sampai batas 

waktu. 
4. Disdik yang bekerja lambat, pasif & tidak responsif 
5. Bimbel yg berkonspirasi merekayasa nilai UN 

* * * * * 
Diterima di: 

 Pilihan 1: Luar Biasa !! You're THE BEST ! 
 Pilihan 2: Alhamdulillah masuk sekolah Negeri !  
 Jalur Prestasi: Harumkan sekolah dengan Prestasimu ! 
 Jalur SKTM: Manfaatkan fasilitas negara ini sebaik2nya ! 
 Jalur SKTM Bodong: Segera Taubat ! 
 Sekolah Swasta: Jangan kalah dengan THE BEST ! 

* * * * * 
 

Alhamdulillah, setelah marah2, protes2 PPDB 2015, anak 
saya masuk SMP Negeri pilihan di peringkat terakhir (tepat 

di passing grade) sama seperti bapaknya dulu. 
* * * * * 

 

Pendaftar last minute itu tidak licik, tapi cerdik. Tidak ada 
aturan yang dilanggar. 

* * * * * 
 

Untuk menuju BANDUNG JUARA nampaknya harus 
mencapai BANDUNG JUJUR dulu. 

* * * * * 
 

Waduh! Program PPDB 2015 BANDUNG ini sudah kacau 
sekali kang Ridwan Kamil Untuk Bandung. Kalau di 
komputer mah program banyak bug (kegagalan) sehingga 
merusak software (mental) dan hardware (fisik). Cara satu-
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satunya adalah format ulang! alias buat program baru yang 
lebih sederhana.  
Misal sbb:  
1. PPDB hanya berdasar nilai UN saja,  
2. Tidak ada kuota jauh dekat, kaya miskin, dalam atau luar 

kota, prestasi dll.  
3. Rakyat miskin / SKTM dapat insentif 2 Point.  
4. Pendaftar luar bandung dikurangi 2 Point  
5. Yang berprestasi dapat insentif 2 Point 
6. Faktor jarak ga usah dihitung karena sekarang bandung 

macet pisan, otomatis ga akan milih sekolah yang jauh2. 
 

====================== 
 

Untuk logo Guest 
House ini, kira2 cocok 
yang mana ya? 

 
 
 
 

Ibarat seorang dokter 
yang menemukan 
virus penyebab 
penyakit. Yang 
menjadi masalah 
seharusnya virusnya 
bukan dokternya. 

* * * * * 
 

Untuk menyembuhkan bandung, perlu tindakan 'Operasi' 
bahkan 'Amputasi' karena sudah jelas penyebab dan kronis 

penyakitnya. Jika penyakit didiamkan terus maka akan 
menjadi BANDUNG SAKIT. 

* * * * * 
Agar tercapai BANDUNG MURKA, maka seluruh jajaran 
PNS harus sistem kontrak 1 tahun. Jika kinerja tidak bisa 
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mengikuti irama walikotanya, wayahna diganti oleh orang 
'bermesin' 2000 cc. 

* * * * * 
Suatu kebanggaan mendapat buku best seller, lengkap 

dengan tanda tangan penulisnya. Buku yang tepat untuk 
(calon) pemimpin perusahaan berkelas internasional. Salah 
satu Quote yang menarik adalah 'the power of kepepet is a 

great leverage!' 
 

 
* * * * * 

(Blender Army Indonesia) Saya bertemu dewa Blender mas 
Hiza, ternyata orangnya lucu ga seperti grup FBnya 🙂  

* * * * * 
Ahmad Munir: Di Jawa Barat hal yang bisa memajukan 

negeri adalah Nyunda, Nyantri, Nyakola  
Hendi Hendratman: Hal yang akan memundurkan negeri 

adalah Nyantei, Nyabu, Nyandung dan Nyantet 
* * * * * 

Kerjaan 1 hari hilang gara – gara males tekan Ctrl + S (Save) 
yang cuma 1 detik. 

* * * * * 
Agar adil, anda menanggung ongkos bolak, saya 

menanggung ongkos balik. 
* * * * * 



Modus : Modal Status  

 99

Penutupan Jalur Bandara Husein 
 

CAR FREE DAY! di Bandara Husein Bandung. Wisata 
Gratis keluarga. Sangat nyaman buat lari pagi, lari siang dan 

lari malam. Bisa juga buat skateboard dan skiboat (kalau 
banjir). jauh lebih lama dibanding car free day dago! Ayo 

kunjungi wisata baru ini bareng teman, pacar, calon pacar 
dan mantan-mantan pacar, sambil foto selfie dengan latar 
belakang pesawat terbang sedang parkir. Hidup Persib!! 

 

 
 

Jalan tsb ditutup demi memajukan sepakbola bocah. 
Urusan penumpang pesawat telat, warga citepus terganggu 
dan pasteur makin macet, itu tidak lebih penting dibanding 

persepakbolaan bocah. 

 
 

Mengucapkan: 
1. Turut berduka cita bagi yang mau ke Bandara Husein 

Bandung dari arah Pasteur, Gunung Batu, Komplek 



Modus : Modal Status  

 100 

Sukaraja karena jalan lingkar landasan DITUTUP kecuali 
jam2 tertentu (itu juga dijaga ketat). 

2. Turut bersuka cita bagi tukang ojeg di kuburan Sirnaraga 
karena bisnisnya laris manis banyak mengantar 
penumpang ke bandara. 

==================== 
 

Selain pamer order, lebih menarik berbagi pengalaman 
kegagalan. Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Success Story vs Fail Story 
* * * * * 

Beli buku harga 200rb terasa mahal, kalo beli hape 2juta 
terasa murah. 

* * * * * 
(Transformteas) 

Teh kotak dalam kemasan botol 
Teh botol dalam kemasan gelas 
Teh gelas dalam kemasan kotak 
Teh kotak dalam kemasan gelas 
Teh gelas dalam kemasan botol 
Teh botol dalam kemasan kotak 

* * * * * 
Proses Produksi sebuah judul buku yang memakan waktu, 
rumit & mahal dikerjakan oleh anak bangsa indonesia.... 

kini harus bersaing dengan mudah & cepatnya akses 
internet di youtube, media sosial dan file sharing yang 

dimiliki bangsa asing. 
* * * * * 

Mau jadi pengusaha atau karyawan sama2 baik. Yang tidak 
baik adalah membandingkan keduanya. 

* * * * * 
Beda Film Indonesia & Film Amerika: 

Film Indonesia, manusia berwujud binatang 
Film Amerika, binatang berwujud manusia 

* * * * * 
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Terima order arsitektur senilai Rp.500rb. Menggunakan 
SketchUp dikerjakan 1 malam, setelah belajar 3 hari dari 0.  

 

 
* * * * * 

Dengan membeli buku2 ini berarti anda menghidupi: 
Penulis, Penerbit, Distibutor, Toko Buku, Tukang Kertas, 

Percetakan, Perpustakaan Nasional (untuk ISBN), Desainer 
Grafis & Ilustrator Sampul, Multimedia Creator,  

Perusahaan Duplikasi CD, Jasa Kurir, Lembaga Hukum 
(untuk Hak cipta), Pemerintah...dst. 

* * * * * 
Penjualan buku2 saya gagal semua, ga bisa ngalahin 

penjualan buku tulis. 
* * * * * 

 

1. Bertindak baik lalu berhasil = 2 
2. Bertindak baik tapi gagal = 1 
3. Tidak bertindak (mikir & omong doank) = 0 
4. Bertindak tidak baik tapi gagal = -1 
5. Bertindak tidak baik lalu berhasil = -2 

* * * * * 
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Nasihat terbaik adalah saat pemakaman. Sayangnya tidak 
ada yang bikin status saat yang bersangkutan dimakamkan. 

* * * * * 
 

Beli UPS bonus USB 
* * * * * 

Sehat terasa berharga saat sedang sakit. 
Masa muda terasa berharga setelah menjadi tua. 

Hidup terasa berharga setelah meninggalkan dunia. 
* * * * * 

Dari status-status yang beredar, banyak sekali yang 
menjiplak dari kata2 meme populer. Disitu kadang saya 

merasa sedih... 
* * * * * 

Belajar (adalah) Menghafal  
1. Sejarah = menghafal tahun 
2. Biologi = menghafal nama latin 
3. Fisika = menghafal rumus 
4. Kimia = menghafal tabel periodik 
5. Biologi = menghafal nama latin 
6. PKN = menghafal UUD 45 
7. Geografi = menghafal peta 
8. Bahasa Inggris = menghafal kamus 
9. Bahasa Indonesia = menghafal puisi 
10. Agama Islam = menghafal huruf arab 
11. Matematika = menghafal kunci jawaban... 
12. ilmu komputer = menghafal shortcut 

* * * * * 
Jurus SEO / Optimasi mesin pencari Google: 
 menulis yang tidak perlu ditulis 
 komentar yang tidak perlu dikomentari 
 membuka yang tidak perlu dibuka 
 melihat yang tidak perlu dilihat 
 mengklik yang tidak perlu diklik 
 ...maka peringkat saya naik ke posisi –3. 
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* * * * * 

Khayalan = Ide 
Khayalan + Berwujud = Kreatifitas 
Khayalan + Berwujud + Bernilai = Inovasi 

* * * * * 
Bahagia itu 
Sederhana........  
(naik angkot jurusan 
cimindi - sederhana) 

 

 
* * * * * 

Pria cantik + wanita 
ganteng = kiamat telah 

dekat 
* * * * * 

 

Setelah Episode: Tukang Getuk Cantik, Tukang Tambal Ban 
Cantik, Penjaga Warung Cantik, Episode Berikutnya: 
Tukang Becak Cantik, Kuli Bangunan Cantik, Preman 

Cantik, Pengangguran Cantik....  
Setelah yang cantik habis, dilanjutkan dengan yang ganteng: 

Tukang Getuk Ganteng, Tukang Tambal Ban Ganteng, 
Suster Ganteng.... 

* * * * * 



Modus : Modal Status  

 104 

Agar sepeda motorku mudah ditemukan di tempat parkir. 
 

 
 

* * * * * End Of 2015 ***** 
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2016  
 

Silakan bagikan berita Hoax. Kalo ada yang protes cukup 
jawab: "Saya cuma share doang koq!" 

Silakan edarkan Narkoba. Kalo ditangkep polisi cukup 
jawab: "Saya cuma share doang koq!" 

* * * * *  
Ciri-ciri pesta undangan sukses versi tetangga: 
1. Volume musik full, sampai sulit komunikasi lisan 
2. Antri makan di stand bagaikan antri sembako 
3. Menu andalan (sate, zuppa2, baso tahu, eskrim dll) habis 

sebelum jam 12.00 
4. Kursi untuk duduk ditempati piring kotor dan aqua gelas 
5. Amplop diberi nomer / tanda oleh panitia 

* * * * *  
Menghadiri undangan khitanan yang diiringi lagu dangdut 

'kawin lagi' dan 'cinta satu malam'....Mungkin lebih 
nyambung kalau lagunya 'burung kakaktua' atau 

'cingcangkeling'. 
* * * * *  

Terlambat Menikah Jauh Lebih Baik daripada Salah 
Memilih Pasangan. Yang paling parah sudah telat salah 

pilih lagi. 
* * * * * 

 

Dibanding main game pokemon go, lebih menarik lihat 
kecelakaan akibat main pokemon go. 

* * * * * 
POS Indonesia tidak bisa melawan efiensi swasta dalam hal 

ongkir (ongkos kirim) dan cekir (kecepatan kirim).  
* * * * *  

Alternatif desain logo untuk sebuah Toko Buku. Yang 
terpilih adalah #2. 
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* * * * *  

 
 

Libur Telah Tiba 
 

Daripada masang2 foto liburan / lebaran di media sosial, 
lebih manfaat ceritakan liburan anda lewat BLOG. Karena 

lebih tersebar luas, bisa dibuka siapa saja tanpa login, tidak 
tenggelam oleh waktu dan terindeks Google.  

* * * * *  
 

Setelah jalan tol di brebes alias brexit menelan belasan 
korban jiwa, sepertinya tidak akan lama lagi tayang filmnya 

dengan judul:  
1. DEATH TOLL 
2. HIGHWAY TO HELL 
3. DEADLY VACATION 
4. PERFECT TRAFFIC 
5. MAJU KENA MUNDUR KENA 2016 

* * * * *  
 

Tips agar liburan anda berantakan: 
1. Bawa uang pas-pasan. 
2. Tidak booking penginapan jauh2 hari. 
3. Bawa kerjaan kantor saat liburan. 
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4. Tidak bisa baca traffic google map. 
5. Tidak bawa powerbank. 
6. Wisata ke tempat ramai di high season. 
7. Tidak cek kondisi kendaraan. 
8. Tidak tahu jalur alternatif . 
9. Tidak tahu alternatif tempat wisata sekitar. 
10. Bawa orang sakit, terutama sakit jiwa. 

 

======================= 
 

Media Penyimpanan Time Line 
 

Pengalamanku nonton Film / Movie dalam berbagai media: 
 1970 - 1986 > Kaset Beta/VHS 
 1986 - 1991 > Laser Disc 
 1991 - 2003 > Video CD /VCD 
 2003 - 2013 > Digital Versatile Disc / DVD 
 2013 - 2015 > Download File MKV 
 2015 - Sekarang > Video Streaming 
Dari semua media di atas, yang paling berkesan adalah era 
1970 - 1986 yaitu kaset Beta/VHS. Untuk menonton sebuah 
film, harus buat jadwal tayang dan mengajak teman2 seRT 
via interkom karena penyewaan kaset hanya untuk 2 hari.  

* * * * *  
Meski media penyimpanan film/video/movie banyak 

berubah, namun tidak biasa mengalahkan kenikmatan 
nonton di bioskop.  

* * * * *  
 

Euforia Ridwan Kamil sebagai 
Walikota Bandung 

 
(News: DAPAT BANYAK PENOLAKAN, DINOSAURUS DI 

UJUNGBERUNG KEMBALI DIBONGKAR)  
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Hendi Hendratman : Supaya bisa diterima tokoh sunda, 
coba dino pake bendo atau dicat merah ala cepot. 

 

 
* * * * *  

PRABOWO + RIDWAN KAMIL = PRAWAN 
* * * * *  

Jangan mau diskusi online kang Emil (Ridwan Kamil), 
banyak orang yang tidak tidak bertanggung jawab 

menggunakan akun palsu........ seperti akun saya ini. 
* * * * *  

Wahyu Achadi: Kenapa Camat bermasalah diberhentikan? 
Hendi Hendratman : Karena maju kena mundur kena 

* * * * *  
 

Banyak yang bilang Saya dan Ridwan Kamil itu mirip hanya 
beda brightness saja. 

 
 

Ridwan Kamil: Di Open House Pendopo untuk warga 
Bandung esok, saya janji tidak bertanya "kapan nikah".  
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Hendi Hendratman: Nanti yang hadir akan ditanya kapan 
bayar pajak? 

* * * * *  
Untuk mengatasi kemacetan bandung karena banyak mobil 

dengan satu penumpang, mungkin perlu digalakkan 
program SAMOTOR TILUAN. Sanes kitu kang Emil? 

* * * * *  
Kang Emil Kalau mau bikin partai mungkin namanya PMP 

(Partai Mantan Pacar) ...... huahaha... (bari kaburrrrr) 
 

=========================== 
 
 

Saya pikir, tempat prostitusi ditutup saja selamanya ,karena 
saya belum pernah menggunakan jasanya. 

* * * * *  
 

Kalau saya sebagai menteri agama, maka semua kios makan 
tidak perlu tutup atau ditutuptutupi selama Ramadhan. 

Tidak ada bedanya antara bulan Ramadhan dengan bulan 
lain dalam hal jualan makanan. Buat yang mudah tergoda 

oleh makanan di Ramadhan, itulah ujiannya. Kalau ga kuat 
ujian, segera berkemas2 meninggalkan tempat ujian. …… 

Itulah sebabnya saya mustahil jadi menteri agama. 
* * * * *  

Jika saya menjadi Presiden RI: 
1. Tutup pabrik miras, karena miras induk dari kejahatan 

lainnya. Pendapatan negara jangan didapat dari barang 
haram. 

2. Tutup pabrik rokok, karena rakyat banyak yang sakit dan 
uang terbakar sia-sia. Buruh yang nganggur masuk pabrik 
lain yang sifatnya produktif. 

3. Tutup acara2 TV yang tidak mendidik.  
4. Sekolah negeri gratis sampai sarjana, karena negara perlu 

orang2 terdidik mental & intelektual. 
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5. Hukum mati pengedar narkoba, koruptor dan pemerkosa, 
karena dampak satu orang tersebut bisa merusak banyak 
orang. 

6. Pindahkan ibu kota negara secara bergilir, agar ekonomi 
merata. Catatan: Yang digilir adalah ibukotanya bukan 
ibu negaranya 

……Karena itulah saya mustahil jadi Presiden RI 
 

* * * * *  
Alhamdulillah bisa menghapus aplikasi dan ID BBM. Tak 
ada lagi Broadcaster, Tesconer, Delconer, Pinger, Iklaner, 

Alayer dan Lebayer. Handphone pun menjadi semakin cepat 
dan lancar. 

* * * * *  
 
 

Makanan Halal 
 

Sadar & sengaja makan2an yang berbahaya bagi tubuhnya, 
bisa mengakibatkan kematian. Hal tsb bisa dikategorikan 

bunuh diri. Dan bunuh diri termasuk dosa besar. 
* * * * *  

 

Minum air putih bisa jadi haram jika diminum seember 
sekaligus. Halal tapi tidak Thoyib. 

* * * * *  
 Merokok haram jika sedang sakit paru2 
 Merokok makruh jika sehat2 saja  
 Minum sirup haram jika sedang sakit diabetes 
 Minum sirup makruh jika sehat2 saja  
 Makan telur haram jika kolestrol tinggi 
 Makan telur makruh jika sehat2 saja 

* * * * *  
Salut kepada pemabuk, perokok, pecandu narkoba karena 

berani bertemu sang pencipta lebih dulu 
* * * * *  
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PERINGATAN PEMERINTAH: 
ROKOK TIDAK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN!! 

...... selama tidak ada korek apinya ...... 
* * * * *  

Ga mau makan di 'Kentucky Fried Chicken' karena 
kolesterol. Mending makan di 'Kentucky Fired Chicken' 

karena tidak ayamnya karena kena PHK. 
===================== 

 

Di bulan suci Ramadhan, hal yang paling tidak saya suka 
adalah: Petasan !! 

* * * * *  
Anda bertanya dengan bahasa alay, saya jawab dengan 

bahasa super alay. Anda bertanya dengan bahasa daerah, 
saya jawab dengan bahasa daerah lain. Anda bertanya 
dengan bahasa asing, saya jawab dengan bahasa alien. 

* * * * *  
 

Mendapat kesempatan 
mencicipi daun muda.  

* * * * *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saya tidak punya harga diri karena diri saya tidak dijual .... 
* * * * *  
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Mana yang benar? 
1. Pemerintah kalah oleh mafia 
2. Pemerintah kerjasama dengan mafia 
3. Pemerintah adalah mafia. 

* * * * *  
Menyampaikan kebaikan bukan berarti telah melakukan 
kebaikan tersebut. Jika menyampaikan kebaikan harus 

melakukannya terlebih dahulu, maka tidak ada yang bisa 
disampaikan karena sampai saat ini tidak ada testimoni 

orang yang sudah masuk surga. 
* * * * * 

Syahrul Amin:. Siapa sih nama istri mas hendi? 
Hendi Hendratman : Nyonya Hendi 

* * * * *  
 

Ujian SIM di Poltabes Bandung  
 

Kisah nyata memohon 
SIM C di Bandung yang 
akan membuat anda 
menangis lalu muntah: 

* * * * *  
 

 
 
 
 

 
 

Ujian teori pembuatan SIM C. Salah satu soalnya "berapa 
desibel batas bunyi klakson sepeda motor yang diizinkan?". 

Pembalap motor aja mana tahu? 
* * * * *  

Apakah ada orang2 yang berhasil membuat SIM (Surat Izin 
Mengemudi) tanpa calo & sesuai prosedur? 

#MissionImpossible  
* * * * *  
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Saya yakin warga Bandung mayoritas tidak baik karena 
membuat SIM menggunakan calo? Semoga saya salah. 

* * * * *  
Kalau berhasil bikin SIM sesuai prosedur tanpa calo di 

Bandung, akan saya hadiahkan Payung. 
* * * * *  

Rachmat Herrysantosa: Buat sim C sesuai prosedur emang 
iseng ga ada kerjaan atau niat jadi warga negara yang baik? 
Hendi Hendratman : iseng menjadi warga negara yang baik 

 

======================= 
 

Firman Panjaitan: Menurut bapak lebih unggul mana 
Adobe illustrator dan Coreldraw?  
Hendi Hendratman : Pertanyaan tersebut mengundang 
keributan. Sama halnya membandingkan Honda vs 
Yamaha, Persib vs Persija, Jokowi vs Prabowo.  

* * * * *  
 

Saat jadi pemateri seminar di Kampus2, saya demokan 
mengetik cepat dengan Ms Word. Hanya beberapa detik 

sudah beres 1 halaman lengkap dengan gambar. Audience 
standing Applause. Saya heran mahasiswa tidak kenal 

Autocorrect, Autotext, Edit Picture dan Macro di Ms Word? 
* * * * *  

Software terbaru & tercanggih tidak menjamin pekerjaan 
menjadi lebih cepat dan tepat. 

* * * * *  
Banyak yang bertanya dan menduga buku saya dilayout 
pake Coreldraw, Indesign atau Msword terbaru. Semua 

tebakan tsb salah. Saya pakai software yang saat itu anda 
bisa jadi belum lahir. 

* * * * *  
 

Saya sudah mendapat izin menikah lagi dari istriku, mas 
Yuswardy.... ....setelah melangkahi mayatnya dulu. 

* * * * *  
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Posting Ibadah 
 

Anis Danar: Dengan adanya medsos, kegiatan ibadah kita 
juga bisa dilihat orang dimana saja kapan saja. 
Hendi Hendratman : Jangan lupa nanti pas sholat jumat 
foto2 bareng kotak kencleng. Dengan demikian amal2 kita 
lebih transparan dan akuntabel di akhirat 

* * * * *  
Apa perlu posting saat wisuda, dapet penghargaan, foto 

saldo tabungan, naik haji, beli mobil baru, rumah mewah, 
anak banyak, istri cantik untuk memotivasi? 

* * * * *  
Pamer kebaikan untuk motivasi dan untuk dipuji, itu beda 

tipisss bosss…. 
======================= 

 

Betar Betar Benul 
* * * * *  

Daripada mendesain dihargai murah lebih baik digratiskan 
saja. Lebih terhormat karena nama baik, pengalaman, 

portofolio & relationship. 
* * * * *  

Desain tidak dihargai karena desainer melakukan plagiat 
dan menggunakan template instan. 

* * * * *  
Namun di jaman yang serba terbuka dan transparan, segi 

orisinalitas sulit bisa 100% 
* * * * *  

 

Siap2 cabut CD/DVD Drive dari komputer, karena: 
1. Install OS Windows pake Flash Disk 
2. Install Software2 dari Hard Disk External 
3. Install Driver2 cukup download dari Website Vendor 
4. Nonton DVD Movie ga jaman, buka file MKV / MP4 aja 
5. Kirim data pake Flash Disk & E-mail 
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6. Backup Data pake Hard Disk External & Cloud 
7. Mastering CD Autorun pake DVD External 
Kini lebih efektif jika pasang Solid State Drive (SSD). 
Percepatannya sangat signifikan.  

* * * * *  
 

Setelah mencoba SSD (Solid State Drive), hasilnya luar 
biasa! Boot windows 7 sangat cepat cuma 15 detik! Buka2 

program juga ngebut, kerja grafis nyaris tanpa ngelag, 
shutdown cuma 3 detik. Muantap! 

* * * * *  
 

Selamat menjalani UN anakku.... jangan takut dengan kunci 
jawaban hoax yang beredar. Ayah tidak perlu nilai bagus 

tapi anak yang jujur. 
* * * * *  

 

Apakah “?” seperti gambar kiri? ........ Jawaban akan mudah 
dijawab supir angkot.  

 

 
* * * * *  

"Setan terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya dan 
manusia itu terbuat dari tanah. Perpaduan manusia dan 

setan adalah keramik" 
* * * * *  

 

Setelah sukses film BATMAN VS SUPERMAN, sepertinya 
bakal ada film serupa: 
1. JOKER VS LEX LUTHOR 
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2. CATWOMAN VS WONDER WOMAN 
3. SPAWN VS HELLBOY 
4. THE FLASH VS GUNDALA 
5. DC VS MARVEL  
6. SUPERMAN VS SUPERBOY 
7. SNOW WHITE VS CINDERELLA 
8. DAREDEVIL VS SI BUTA DARI GUA HANTU 
9. AQUAMAN VS LITTLE MERMAID  
10. SILVER SURFER VS SUBWAY SURFERS 
11. X-MEN VS XL-MEN 
12. IPIN VS UPIN 

* * * * *  
Silakan edit teks sepuasnya dan 
sebebasbebasnya... isi diluar 
tanggung jawab toko kertas... Terima 
kasih buat Al.... sering2 aja foto 
dengan kertas kosong. Salam...... 
http://www.hendihen.com/download
/altext.rar 

 

* * * * *  
 
 

Pembeli: "Mba saya beli Teh kotak kemasan botol, Teh botol 
kemasan gelas, Teh gelas kemasan kotak, Teh kotak 
kemasan gelas dan Teh gelas kemasan botol". 
Penjual: "Ga ada mas, cuma ada Teh botol kemasan sachet" 

* * * * *  
 

(Contoh Soal SMP anakku) Sebutkan hal2 yang tidak boleh 
dilakukan oleh selain non-muslim,kecuali.... 

* * * * *  
 

Jika harus milih antara A atau B, maka yang dipilih adalah 
C atau AB.  

* * * * *  
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Maaf nama saya bukan Hendri, Hendra, Handri, Handi, 
Hedi, Hadi, Hendro atau Heni. Baru sadar ternyata nama 

saya sangat sulit disebutkan. 
* * * * *  

 

Tes wawancara saya oleh pak penghulu saat pra-Nikah 
"Apa kerjanya malaikat Jibril?" tanya pak penghulu 

"Mencabut nyawa, pa!..." jawab saya mantap. 
"Salah dik, harusnya menyampaikan wahyu. Mencabut 
nyawa urusannya malaikat Izrail." 
 "Iya pak, tapi karena sudah tidak ada wahyu yang 
disampaikan, jadi sekarang kerjanya bantu2 mencabut 
nyawa......" 
Pa penghulu pun manggut2 tanda kebingungan. 

* * * * *  
Film yang patut ditonton supir angkot. #photoshop 

 

 
* * * * *  

Ya sekarang jamannya blender, dunia sudah berubah...... 
sebaiknya 3dsmax ditinggalkan saja, buang2 waktu. Lebih 
baik perdalam blender. Itu nasehat guru2 saya yang baru 

saya sadari sekarang ini 
* * * * *  
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Maman Mantox: Semua pekerjaan laki2 bisa dikerjakan 
perempuan. Ayo sebutkan pekerjaan apa yang tidak bisa 
dilakukan perempuan??  
Hendi Hendratman : Menghamili. Laki2 bisa menghamili 
perempuan, tapi perempuan tidak bisa menghamili laki2.  

* * * * *  
Dwi Nanda : Pak Hendi Hendratman .... minta kritik dan 
saran pak ..... buat desain web saya. Thx 
Hendi Hendratman : Maaf tidak bisa mengkritik nanti 
masuk pasal Ujaran Kebencian dan Perbuatan yang tidak 
menyenangkan. 

* * * * *  
 

(ews: Ngeri Banget!! Jadi PNS Hasil Nyogok, Gajinya 
Haram Seumur Hidup. aslanhamidi.blogspot.co.id) 

Hendi Hendratman : Ya engga gitu lah, yang haram tuh 
kelakuan nyogoknya, gajinya halal karena hasil kerja halal 

selama sebulan. 
* * * * *  

Pembaca: “Edisi revisi untuk CorelDraw-nya ditunggu nih 
pak. Udah kudet banyak soalnya. Hehe..” 
Penulis: “kudet itu apa?” 
Pembaca: “kurang update” 
Penulis : “Ooo.... berarti kurep” 
Pembaca: “kurep itu apa?” 
Penulis: “kudu repisi “ 

* * * * *  
 

Saya salut sama anda karena berani jawab 'tidak tahu'. 
Kalau yang lain biasanya jawab dengan mengambang dan 

tidak jelas sambil mengalihkan pertanyaan 
* * * * *  

 

Jika saya Teroris, maka operasi dijalankan: 
1. Pada jam sibuk, supaya banyak korban 
2. Menjelang malam, biar ga kelihatan cctv 
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3. Pake remote jarak jauh, agar tidak bunuh diri 
4. Pasang bom ditempat parkir agar efek ledakan beruntun. 
5. Pake topeng, kumis dan rambut palsu. 
6. Menyuruh kurir untuk menyimpan bom. 
7. Bom disimpan di gedung pemerintahan atau parlemen. 

Bukan di tempat belanja. 
8. Tidak perlu mengeluarkan senjata apalagi menembak, 

karena menjadi pusat perhatian. 
9. Tidak update status apapun di medsos 
10. Latihan misi dulu di GTA V 

* * * * *  
 

MEA 
 

Nilai rupiah kedua terendah di negara ASEAN. Sebagai 
seorang pengamat ekonomi kurang piknik, saran saya 

negara ini lebih baik segera dilelang ke ke brunei, singapura 
dan malaysia. Kalau mereka keberatan harga, tawarkan 
untuk dibeli oleh amerika agar hutang2 negara lunas. 

Beresss.... 
 

 
* * * * *  

1 Ringgit Malaysia = Rp.3300,- ,  1 Dolar Singapura = Rp. 
9900,-  1 Dong Vietnam = Rp. 0.62,-  dst.... 

 

Kesimpulan: 
- Indonesia adalah negara termurah setelah vietnam 
- Indonesia cocok sebagai penjual dibanding pembeli 
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- Indonesia jangan beli ke negara lain kecuali vietnam dan 
dalam negeri. 

- Kalau pengen cepat kaya, berjualanlah di Brunei dan 
Singapura 

- Ga usah repot2 mengejar kualitas karena kita sudah 
menang di harga jual termurah. 

========================== 
 

Bukuphobia 
 

Buku lebih horror dibanding pocong. 

 
* * * * *  

Di angkot, orang2 buka Hape, kalau saya buka buku. 
Di perpustakaan, orang2 buka buku, kalau saya buka hape. 

* * * * *  
Meski belanja buku 300rb persemester buat anak rasanya 
berat banget. Tapi kalau beli pulsa / kuota 200rb perbulan 
sih enteng2 aja...... apalagi rokok 300rb perbulan itu sih ga 

ada apa2nya 
* * * * *  

Sehari sebelum Ujian, buku2 saya banyak diburu. Saya rasa 
itu tindakan sia-sia, karena mempelajari buku tsb tidak 
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cukup 1 hari tapi 1 semester. Lebih baik uangnya 
dibelanjakan untuk membeli kunci jawaban.  

* * * * * 
Abdul Wahab: Apakah bapak tidak bosan menulis buku?? 
Hendi Hendratman : Tentu saja bosan. Tapi para pembaca 
buku tidak bosan2 menanyakan kapan terbit buku baru. 

* * * * *  
FAQ Pembaca buku: 

1. Apakah materi bukunya lengkap? Jawab: Tidak lengkap. 
Silahkan cari buku lain yang materinya lengkap. 

2. Apakah buku ini untuk pemula, menengah atau mahir? 
Jawab: Untuk pemula, karena kalau sudah mahir tidak 
perlu baca buku.  

3. Apakah buku yang telah saya beli akan di-revisi? Jawab: 
Ya, selama ada ilmu dan software versi terbarunya. 

4. Bukunya koq mahal? Jawab: Ya, karena ada tulisannya. 
Kalau mau murah beli buku gambar. 

* * * * *  
 

Workshop After Effects STT-PLN 
 

Narasumber mengajar dengan sabar dan penuh perhatian 
khususnya bagi peserta wanita 

 

 
* * * * *  
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Penghargaan bagi peserta terbaik karena menggunakan 
laptop sendiri sehingga menghemat listrik kampus — with 

Krisna Adi Wiyana. 
 

 
* * * * *  

 

Panitia bisa bernafas lega dan tertawa lepas karena berhasil 
mengadakan acara workshop yang telah direncanakan 

selama 9 tahun 
 

 
* * * * *  

Pendaftaran ulang peserta workshop dengan 
memperlihatkan KTP, SIM, Kartu Mahasiswa dan isi 

dompet lainnya 
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* * * * *  

Suasana awal yang terlihat kaku dan tegang karena belum 
mendapat konsumsi 

 

 
* * * * *  

Foto kiri: Promosi pin dan stiker acara oleh Model dadakan. 
 Foto kanan: Mc memimpin sesi mengheningkan cipta 

selama 45 menit. 



Modus : Modal Status  

 124

 
* * * * *  

Wajah bahagia sebelum mengikuti workshop. Setelah 
workshop wajahnya beda 90 derajat. 

 

 
 

========================== 
 

Di jalan raya telah diatur kapan lampu berubah hijau, 
kuning dan merah sehingga lalu lintas lancar. Jika semua 

lampu menjadi hijau maka hancurlah semua 
kendaraan....begitulah demokrasi, semua lampu hijau. 

* * * * *  
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Salut bagi orang tua yang memposting rapot anaknya yang 
penuh angka merah. 

* * * * *  
Hendi Hendratman: Memburu suara klakson bus adalah 
perbuatan sia-sia dan berbahaya.  
Netizen: Om Telolet Om! 

 * * * * * 
Nekat naik racing 
coaster trans studio 
sebanyak 3 kali berurut 
turut. Hasilnya badan 
masuk angin dan 
demam. 
#happyoverdose 

 

 
* * * * *  

 
 

(Ini contoh cerita yang sangat tidak menarik) 
Seorang pemuda tampan dan baik hati berhasil lulus kuliah 
dengan nilai tertinggi. Tidak perlu waktu lama ia 
mendirikan perusahaan dengan keuntungan milyaran 
rupiah setiap bulannya. Mobil mewah dan rumah bak istana 
menjadi gaya hidupnya. Setelah menikahi wanita yang 
sangat cantik, maka dikarunai sepasang putra putri yang 
tampan dan cantik seperti kedua orang tuanya. Kesuksesan 
demi kesuksesan diraih begitu mudah tanpa harus banyak 
berdoa dan bekerja keras. SEKIAN 

* * * * * 
 

Pekerjaan yang tidak ada manfaatnya selalu ada manfaatnya 
bagi orang lain. 

* * * * * 
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Menjadi pembajak CD. Dalam 
3 menit beres 7 keping CD 
sekaligus. Semoga tidak kena 
razia. 

* * * * *  
 
 
 
 
 
  
 

Gambar kanan: Poster promo 
buku dengan gaya marketing 

Ahok. Tentu saja penjualannya 
jeblok! 

 

Pasangan PILKADA 
Nama2 yang tidak baik jika 
dipasangkan 
1. Budi & Sobar = Bubar 
2. Bobi & Doni = Bodo 
3. Hadi & Fajar = Hajar 
4. Tata & Ika = Taik 
5. Kamil & Firman = Kafir 
6. Gerry & Alo = Gelo 
7. Toni & Lola = Tolol 
8. Najwa & Iskandar = Najis 
9. Harry & Ramadhan = Haram 
10. Syahrul & Wati = Syahwat 

* * * * *  
(Pilgub DKI Jakarta) Para Cagub (Ahok, Anies Baswedan 

dan Agus Yudhoyono) tidak pernah akan bisa bekerja sama 
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dan sering berselisih paham. Hal tsb wajar karena mereka 
semua adalah anggota THE A-TEAM. 

* * * * *  
Berani Sumpah! ini hari Sumpah Pemuda! 

* * * * * 
Di hari Sumpah Pemuda ini, saya bersumpah sudah tidak 

pemuda lagi. 
* * * * * 

Apakah semua usul atau kritik harus dijawab: Usulnya saya 
terima, Masukan saya perhatikan, Terima kasih 

dll.....Apakah boleh usul atau kritik tidak diterima? 
* * * * *  

Terjebak parkir di mall ini. 
 

 
* * * * *  

 

Dalam hal melintasi pintu kereta api, para pemotor 
memang SATU HATI untuk SEMAKIN DI DEPAN. 

* * * * *  
Sejak Smartphone semakin canggih, maka barang2 ini 

semakin jarang digunakan: Mp3 player, Pocket camera, 
Peta, Radio FM, Stopwatch, Arloji, DVD player, Modem 

USB....... (bersambung) 
* * * * *  

Daftar merk elektronik jaman dulu: Grundig, Aiwa, Sansui,  
Teac, Betamax, National ......silakan lanjutkan 

* * * * *  
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Hidup kadang hanya ada 2 pilihan pahit: 1. Sehat tapi 
miskin, 2. Kaya tapi sakit2an. Tapi biasanya ingin jawaban 

sendiri: Sehat tapi kaya. Orang seperti itu artinya tidak 
berani hidup. 

* * * * *  
Teknologi keamanan Smartphone seperti Fingerprint dan 

Face Unlock akan diganti dengan Tongueprint. 
* * * * *  

Saya bertanya: “Jika anda pria kaya dan bebas dosa, hal apa 
yang paling ingin anda lakukan?” Semua jawabannya baik 

karena takut dianggap tidak baik. 
* * * * *  

Desain kaos anti mainstream 

 
* * * * *  

Punya 2 pegawai. Yang satu tampilan preman, kurang sopan 
dan bodoh. Yang kedua tampilan rapi, sopan dan pintar. 

Pegawai pertama lebih setia karena peluang kerjanya sempit 
dan jika mencuri juga nilainya kecil. 

Pegawai kedua cenderung pindah kerja karena banyak 
peluang dan jika mencuri nilainya besar. 

* * * * *  
Satu orang jahat bisa mengalahkan seratus orang baik yang 

diam saja. Maka diam bukan ciri orang yang baik. 
* * * * *  
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Kecewa sejak pake Window 3.1 sampai sekarang, karena 
tidak ada pengembangan aplikasi NOTEPAD. 

* * * * *  
Pengalaman ikut BPJS kesehatan: Antri lama, Premi mahal 

untuk kelas 1, Dirujuk ke RS yang overload, dokternya 
judes, 1 tindakan 1 hari sehingga sering bolak balik. 

* * * * *  
 

KERJA NYATA sambil KERJA NYANTAI 
* * * * *  

Jika pajak STNK sepeda motor anda lebih murah dari saya, 
akan saya traktir isi bensin full tank. 

 

 
* * * * *  

Beruntung bagi paskibra negara Jepang, karena tidak akan 
mengalami memasang bendera secara terbalik. 

* * * * *  
(Full Day in School) Tidak perlu khawatir anak jadi stress 

sekolah seharian, karena yang ditambah adalah jam 
istirahatnya, yang asalnya 30 menit menjadi 5 jam. Betul pa 

menteri? 
* * * * *  

Jangan khawatir Pa Menteri Pendidikan atas banyaknya 
protes masyarakat pada program Full Day School yang 

bapak usulkan. Sebaiknya siapkan program lain yang lebih 
mantap, yaitu "Full Night School". Dijamin dalam beberapa 

hari bapak lebih cepat mengakhiri masa jabatan. 
* * * * *  
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Ciri umum pengendara (mobil / motor) wanita: 
1. Kecepatan rendah di jalur tengah. 
2. Belok tidak pake lampu sein.  
3. Jika pake lampu sein ke kiri, beloknya ke kanan. 
4. Jika diklakson malah makin ke tengah. 
5. Pake headset biar ga denger omelan orang2 sekitar. 
6. Pake kacamata hitam bulat 1/3 muka... 
7. Leher tidak berfungsi, garis bakal menoleh kiri kanan 
8. Pandangan mata lurus, mimik muka serius. 
9. Kalau kesenggol dikit, pingsan. 
10. Kalau ada yang nyebrang, bukan nge-rem tapi nge-gas. 
11. Tidak pake jaket. Sampe rumah masuk angin. 
12. Spion untuk memeriksa makeup wajahnya. 
 

Love & Hate Facebook 
 

Diminta oleh orang tidak dikenal untuk menghapus virus 
video porno di akunnya facebook. Dan beliau pun 

memberikan password facebooknya. Setelah dicek, benar 
saja banyak aplikasi yang diinstal antara lain samsung 

galaxy, blackberry messenger, poker, instagram, games dll. 
* * * * *  

Agar akun FB anda aman dari virus, perbaiki 3 hal ini:  
Hapus semua Aplikasi, Matikan fitur Plugin, Moderasi Tag. 

Kalau FB anda tetap kena virus juga, berarti perilaku anda 
yang perlu diperbaiki. 

* * * * *  
Postingan teman2 yang saya suka di FB: Tips sukses & 
Motivasi, Tutorial, Berita dari sumber terpercaya, Foto 

kegiatan anda yang unik, Kuliner, Tips agama disertai dalil, 
Review produk & jasa, Humor dll..... 

* * * * *  
Mengubah gambar status di Facebook, bisa berbahaya.  
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* * * * *  

Level ketidaksukaan di Facebook:  
Unfollow > Unfriend > Block 

* * * * *  
Teman2 FB akan saya Unfollow jika sering: Ngiklan, Foto 

wajah sendiri, Share berita fitnah bin hoax, berbahasa alay, 
dan Berdoa. 

* * * * *  
Sebaiknya di FB jangan berteman dengan calon mertua.  

* * * * *  
Teman2 pindah diskusi dari ke grup FACEBOOK ke 

WhatsApp karena lebih mobile dan privacy.  
* * * * *  

Virus phishing (menyerupai) aplikasi tsb, terinstall otomatis 
jika anda suka klik, install, play video porno atau aneh2. 
Setelah saya hapus semua aplikasi palsu tsb, maka akun 

FBnya kembali normal. 
* * * * *  

My Facebook Chronicle: 
2009 : Mencari teman (lama & baru) 
2010 : Reuni (SMP, SMA, Kuliah, Profesi, Tetangga) 
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2011 : Selingkuh (dengan para mantan pacar) 
2012 : Berbagi ilmu, hiburan & motivasi 
2013 : Pencitraan (Pamer karya, kegiatan & selfie) 
2014 : Politik & Black Campagne  
2015 : Jualan (Softsale & Hardsale) 
2016 : Debat & Berantem (Unfollow, Unfrend & Block) 

* * * * *  
Dulu saat baru kenal FB, senang luar biasa dan tidak lagi 

kesepian karena bisa silaturahmi dengan teman2 lama dan 
baru.  Setelah 7 tahun mengikuti FB, malah ribut –ribut 

hoax, debat, akun dibajak dan hard sale. 
* * * * *  

 

Orang yang tidak akan saya terima permintaan teman FB: 
1. Tidak ada foto profil atau sampul 
2. Jumlah Temannya di bawah 50 
3. Isi statusnya SARA, Jualan, Share Hoax 
4. Isi fotonya tidak ada foto dirinya 

5. Pakai nama alias, alay atau huruf arab 
* * * * *  

Sudah ratusan member grup ini diBanned admin karena 
posting konten tidak senonoh. Jika dikonfirmasi alasannya:  
1. "Akun saya dihack" > Sembrono simpan/bikin password 
2. "Saya tidak melakukannya" > Yang melakukannya hantu 
3. "FB saya kena virus" > Cari kambing hitam 
4. "Saya tidak sengaja klik video hot" > Mungkin tombol 

mouse rusak. 
5. "Itu sudah biasa" > Terbiasa nonton bokep 
6. "IP Address saya diacak2 orang amerika" > Sok jago IT 

* * * * *   
Waduh! Di FB Ads dalam 12 jam budget Rp.50rb saja 

sudah ada 1100 Like dan 5600 viewer! Tapi anehnya tidak 
ada yang komen.  

 
 

* * * * *  End of 2016  * * * * *   
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2017 
 

Happy New Day! 2017 
* * * * * 

Banyak yang tergiur dengan keuntungan (bunga atau bagi 
hasil) yang ditawarkan teman dekatnya. Selalu akhirnya 

sama seperti uang hilang, teman hilang, stress, ribut suami 
istri dan alih profesi menjadi detektif. 

* * * * * 
Ke bioskop tapi antriannya melebihi sembako gratis. 

Akhirnya balik ke rumah maen game lagi. 
 

 
* * * * * 

Ada orang gila menyuruh anda (pria muslim) shalat saat 
adzan. Apakah anda menurutinya? 

* * * * * 
Jika bersedekah tujuannya agar uang berlipat atau 
menyelesaikan masalah, siap siaplah untuk kecewa. 

* * * * * 
Pembantuku lebih canggih dibanding istri dan anak2ku. 

Beberapa kali datang kurir mengantar barang pesanannya 
via online shop 

* * * * * 
Dosa syirik tidak bisa diampuni jika tidak tobat sampai 

ajalnya. Tapi bukan berarti dijamin kekal masuk neraka. 
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Karena yang menentukan surga neraka adalah timbangan 
amalnya atau rahmat-Nya. 

* * * * * 
Hari ibu 22 Desember tidak ada artinya bagiku karena 

setiap hari adalah hari ibu 
* * * * * 

Merokok itu zalim terhadap diri sendiri, apalagi orang lain. 
Dan zalim itu dosa. 

* * * * * 
Sabar itu ada batasnya, yaitu ajal. 

* * * * * 
Liburan panjang ini momen baik bagi anda / anak anda 

untuk belajar software komputer. #notimetowaste 
* * * * * 

 

Cara Menjawab di Medsos 
 

Tips Jurus Daripada.  
Cocok untuk anda yang bergelut di sosial media dan politik. 
Rumus: 
Tanya : Mengapa anda A ?  
Jawab : Daripada saya B  
Contoh: 
Tanya : Mengapa anda mencuri? 
Jawab : Daripada saya merampok. 
Tanya : Mengapa anda merokok? 
Jawab : Daripada saya menghisap knalpot. 
Mudah bukan? 

* * * * * 
Daripada vs Lebih baik 

Daripada demo korupsi lebih baik sumbang korban bencana 
Daripada sumbang korban bencana lebih baik buat 

infrastruktur 
Daripada buat infrastruktur lebih baik buat sekolah gratis 

Daripada buat sekolah gratis lebih baik subsidi pangan 
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Daripada mensubsidi pangan lebih baik demo korupsi 
mana yang lebih baik? 

 

========================= 
 

Dengan merasakan nikmat2 Allah kepada kita, maka 
tumbuh rasa cinta kepadaNya. Karena cinta maka ingin 

selalu dekat2 dan ingin segera bertemu denganNya. 
* * * * * 

Industri rekaman lagu di Indonesia sudah mati? 
* * * * * 

Silaturahmi jaman now: 
Datang tiba2, Cerita2 sedih, Pulang Ngutang. 

* * * * * 
 

Kolaborasi teknologi, seni dan dakwah bersama para Santri 
Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. 20-23 September 

2017. Menurut mata mata asing, pertemuan ini mengancam 
persatuan NKRI dan masuk kategori Anti Pancasila.  

 

 
* * * * * 

Tips Sukses jadi Orang Kampungan: 
1. Ngobrol dengan volume Maksimum 
2. Tidak tahu bentuk tempat sampah 
3. Ngerokok tapi asapnya dikeluarin 
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4. Nama teman sama dengan hewan 
5. Bangga tidak punya uang 
6. Cinta ngutang benci bayar 
7. Stress kalau orang lain sukses 
8. Parkir kendaraan di tengah jalan 
9. Nawar sampai 50% 
10. Gaji pengen geda, kerja kaga 
11. Hape 2 jutaan, pulsa 2 digit 

* * * * * 
Banjir order itu musibah jika tidak siap. 

* * * * * 
Powerbank kesayangan ku akhirnya hamil. 

 
* * * * * 

Menduakan-Nya adalah dosa besar, apalagi menyalahkan-
Nya. 

* * * * * 
Sebagai penjual saya harus siap menjawab segala 

pertanyaan dari calon pembeli, meski saya tahu yang 
banyak nanya itu jarang beli. 

* * * * * 
Di daerahku, ciri sukses pesta pernikahan adalah adanya 

panggung hiburan dengan volume audio yang 
menggetarkan kaca tetangga. 

* * * * * 
Menganggap orang lain suudzon adalah perbuatan suudzon. 

* * * * * 
Bisnis yang sempat laris 20 tahun lalu 
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Rental VCD, Jasa isi Ringtone, Backup Data ke CD, Affdruk 
Foto, Cetak kartu nama, Transfer Data Video, Kartu lebaran, 

Kaset & CD Audio 
* * * * * 

Suatu hari saya diajak istri ke pesta ulang tahun. Tiba 
disana ternyata belum ada siapa2 karena salah lihat jam. 
2 bulan kemudian, saya diajak istri ke acara pernikahan. 
Tiba disana ternyata tidak ada siapa2 karena salah lihat 
tanggal. 
1 tahun kemudian, saya diajak istri ke acara syukuran 
haji. Tiba disana ternyata tidak ada siapa2 karena salah 
lihat tahun. 

* * * * * 
Cocok ditempel di Angkutan Umum dan Tempat Prostitusi. 

 

 
* * * * * 

Cewe cantik tapi judes, itu Masyaallah 
Cewe tidak cantik tapi ramah, itu Subhanallah 

Cewe cantik dan ramah, itu Alhamdulillah 
Cewe tidak cantik dan judes, itu Astaghfirullah 

* * * * * 
Mengingat banyak yang berusaha bunuh diri di Bandung, 

sebaiknya pemerintah menyediakan sarana pendukung 
yaitu SUICIDE PARK. 

* * * * * 
Loncat dari gedung: Dari Lantai 5 hasilnya mati, Dari Lantai 

4 hasilnya koma, Dari Lantai 3 hasilnya pingsan, Dari 
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Lantai 2 hasilnya patah tulang, Dari Lantai 1 hasilnya 
bengkak.  Silakan anda buktikan. 

* * * * * 
Di bioskop Nonton film 'Jailangkung' 

Datang gendong pulang bobo 
* * * * * 

Salah dua mengapa saya tidak mau memakai hape Oppo 
Namanya tidak enak didengar dan Logonya tidak enak 

dipandang 
* * * * * 

Hape pesaing berat Oppo adalah Oddo. 

 
* * * * * 

Sukses = bisa mengalahkan orang lain atau menang 
bersama sama? 

* * * * * 
Nasihat saya: Jangan coba2 menasehati siapapun 

Tips saya: Tidak perlu memberi tips apapun 
Motto saya: Hidup indah tanpa motto 

* * * * * 
Daftar status Mainstream di hari raya idul Fitri: 

1. Foto bareng keluarga (besar) 
2. Foto profil dengan ucapan 

3. Foto kemacetan jalan 
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4. Foto di tempat rekreasi 
5. Foto suasana shalat ied 

6. Foto hidangan makanan 
7. Foto bareng batu nisan 

* * * * * 
Logika saat ini: 

 Karena medsos banyak hoax, maka medsos harus ditutup. 
 Karena di rumah banyak tikus, maka rumah harus 

dibongkar 
 Karena tubuh manusia banyak virus, maka manusia 

harus dibunuh 
 Karena di Indonesia banyak koruptor, maka Indonesia 

harus..... 
* * * * * 

Pertanyaan menyebalkan sejak dahulu kala: 
Saat masih sekolah: Kapan lulus? 
Setelah lulus: Kapan kerja? 
Setelah kerja: Kapan nikah? 
Setelah nikah: Kapan punya anak? 
Setelah punya anak: Kapan nambah anak? 
Setelah anak dua: Kapan anaknya sekolah? 
Setelah anaknya sekolah: Kapan anaknya lulus? 

* * * * * 
Setelah terlalu banyak belajar dan terlalu tinggi sekolah 

maka hasilnya terlalu cerdas 
* * * * * 

2 + 2 = 5 (BAIK! Ada bonus 1) 
2 + 2 = 3 (BAIK! Ada diskon 25%) 

2 + 2 = 4 (BENAR, tanpa bonus & diskon) 
Anda mau yang BAIK atau yang BENAR? 

* * * * * 
Karena sering edit video di premiere pro, nonton film2 jadi 

ga greget lagi. 
* * * * * 
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WiFi di rumahku bocor passwordnya! Dalam sekejap 
sekeliling rumah seperti pasar. Untuk masuk rumah harus 

permisi2 seperti tamu. 
* * * * * 

Secantik cantiknya istri anda, saya tidak akan memuji atau 
mengucap: "Selamat ya, istri anda cantik sekali". Karena 
ada pepatah bijak: Untukmu istrimu, dan untukkulah, 

istriku. 
* * * * * 

Berbuat baik tapi terpaksa maka tidak berpahala. 
Berbuat buruk tapi terpaksa maka tidak berdosa. 

* * * * * 
Contoh Soal Kurikulum 13 kelas 4 SD Tema 24 (gabungan 

Matematika, IPA, Agama dan Bahasa Sunda). 
"Kuring geus 9 poe sholat tarawih 11 rakaat jeung witir. 

Unggal ka masjid, kuring lumpat yén anjog pikeun 5 menit. 
Di poe ka 30, turun sabaraha kilo beurat kuring?" 

* * * * * 
Dulu anak-anak diberi tugas sekolah mencatat ceramah 

tarawih di mesjid. Karena bisa Googling, sebaiknya 
tugasnya foto selfie saat ceramah. 

* * * * * 
Usaha plat nomor kendaraan yang namanya rada maksa 

mirip grup musik. 
 

 
* * * * * 
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Mencuri barang baik untuk orang baik = tidak baik 
Membeli barang buruk untuk orang baik = tidak baik 
Membeli barang baik untuk orang jahat = tidak baik 
Mencuri barang buruk untuk orang baik = tidak baik 
Mencuri barang baik untuk orang jahat = tidak baik 

Membeli barang buruk untuk orang jahat = tidak baik 
Mencuri barang buruk untuk orang jahat = tidak baik 

Membeli barang baik untuk orang baik = baik 
* * * * * 

Kubu Kontra Ahok dan kubu Pro Ahok akan bersatu jika 
Indonesia diserang Alien.  

* * * * * 
Mendukung penuh PERSEKUSI ! 

(PERsatuan pria SEhat dan KUat Seluruh Indonesia) 
* * * * * 

Setelah sukses dengan GOJEK, GOBOX, GOCAR dll. 
selanjutnya yang akan hadir aplikasi: 
- GOPET = Mengantar binatang kesayangan anda 
- GOSONG = Kirim2 lagu via radio streaming 
- GOKIL = Untuk membunuh orang yang membenci anda  
- GOBLOK = Untuk memblokir semua pertemanan di FB 

* * * * * 
Senam pagi ini membuatku stress, karena seluruh peserta 

tidak sama jenis kelaminnya denganku. 
* * * * * 

Salah satu status ga seriusku telah di Share 560 kali dalam 2 
hari. Kalau begitu bisa serius urusannya. #siapsiaptiarap 

* * * * * 
Setelah bersenang-senang makan sate maranggi sampai 

perut keras, esoknya saya cek lab. Hasilnya disetiap mata 
pelajaran hasilnya merah. Sekian kabar buruk hari ini. 

* * * * * 
Anakku lebih hafal lagu mars partai Perindo dibanding lagu 

Garuda Pancasila. 
* * * * * 
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Isu Plagiasi 
 

Sebagai penulis buku, saya pun melakukan plagiasi, copy 
paste, jiplak dst. Namun semua itu saya siasati agar tidak 
terdeteksi manusia dan mesin pencari. 

* * * * * 
Saya pernah ketahuan melakukan plagiat oleh pembuat 
naskah aslinya. Rasanya seperti disambar gledek! Saya pun 
berkali2 meminta maaf dan berniat memberi uang ganti 
rugi demi menutupi rasa malu. Beruntung beliau orang 
yang pemaaf tanpa pamrih. 

* * * * * 
Fitur Favourite di Microsoft Word.  

 
======================== 

 

 (Belajar Bahasa Indonesia) Kita 
harus memasyarakatkan olahraga raga 

dan mengolahragakan masyarakat. 
Kita harus memasyarakatkan sholat 

dan...... 
 

* * * * * 
DELETE.  

Ada yang mengucapnya: dilet, delit, delet, dilit. Yang benar 
yang mana ya? 

* * * * * 
Bayar 100rb untuk FB Ads, kejual 1 buah. 

Bayar 100rb untuk kencleng Mesjid, kejual 10 buah. 
* * * * * 

Cita2ku waktu kecil adalah penulis komik. Kini cita2ku 
nyaris tercapai, meski sebagai pedagang komik. 
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* * * * * 

 (True Story) Bertemu dengan manajer perusahaan ternama 
lulusan ITB. Beliau curhat karena uang 2M amblas ditipu 

mitra bisnisnya. Uang 2M tsb didapat hasil bisnis, jual 
mobil, jual rumah pribadi dan pinjaman mertua. Harta yang 

tersisa hanya seorang istri dan kedua anaknya. 
Saya prihatin turut merasakan kesedihan manajer tersebut. 

Setelah saya provokasi sedikit2, diapun bercerita tentang 
masa lalunya. Selama ini ia sering pamit kepada istrinya 

untuk keluar kota selama beberapa hari. Namun sebenarnya 
menginap di Tempat Game Online di Mall. Uangnya habis 

dibelanjakan untuk membeli voucher agar character 
gamenya bisa sakti tak terkalahkan. Selama bertahun tahun 

ia melakukan hal tsb tanpa diketahui istrinya. #Justice 
* * * * * 

Boss menyuruh karyawan agar mengikuti aturan kantor. 
Ada satu karyawannya yang cerdas, baik budi, sopan namun 

tidak taat perintah bossnya. Selama jam kerja ia sibuk 
menolong sesama, membangun sarana umum dan 

membasmi kejahatan. Sehingga tugas kantor tersisihkan. 
Jika anda bossnya, mau diapakan karyawan yang satu ini? 

* * * * * 
(Happy Ending Story) Seorang istri usia muda bekerja 
sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri agar 
rumah tangganya bahagia bersama suaminya. Setelah 
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setahun mendapat kiriman uang dari istrinya, suami jadi 
malas kerja dan menghabiskan uang bersama wanita lain. 

Maka sang suami hidup bahagia. Sekian. 
* * * * * 

Tips Mentrigger Bom ecara Aman:  
1. Diremote pake HP 
2. Pake Timer 
3. Jam pasir 
4. Tali yang disembunyikan 
5. Ember tumpah seperti waterboom 
6. Umpan untuk binatang 
7. Sensor cahaya .............Happy bombing! 

* * * * * 
Di posisi zona mana anda saat ini? Silakan jawab dalam hati 

karena penghuni zona 1 tentu mengaku di zona 9. 
 

 
 

* * * * * End Of 2017 * * * * * 
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2018 
 

Mengendarai motor sambil merokok, itu biasa. 
Mengendarai motor sambil main hape, itu biasa. 

Mengendarai motor sambil pompa ban, itu baru luar biasa. 
* * * * *  

Sinetron ini lebih seru dibanding film2 Marvel 
 

 
* * * * *  

 

MengAdobe Illustratorkan Bandung 
 

Belajar Adobe Illustrator (AI) itu mudah jika tidak 
dibayangi proses kerja di Coreldraw 

* * * * *  
Bebas bekerja di seluruh penjuru dunia jika menguasai 

Adobe illustrator 
* * * * *  

Memprovokasi peserta seminar yang sudah terbiasa di 
Coreldraw agar poligami dengan Adobe Illustrator.  

* * * * *  
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Adobe illustrator vs Coreldraw popularity 
 

Adobe Illustrator  

Coreldraw   

 
* * * * *  

 

Workshop GRATIS karena 
dibiayai AXIS. 
Membahas kehebatan 
Adobe Illustrator di dunia 
desain. Workshop ini tidak 
cocok bagi anda yang tidak 
ingin produktif,  yang cinta 
mati Coreldraw. Syarat 
peserta: Bawa laptop dan 
rendah hati.  

* * * * *  
 

 

Petarungan gaya bebas 
tanpa wasit, tanpa aturan, 
tanpa belas kasihan, tanpa 
malu dan tanpa ada yang 
tahu. 

 
* * * * *  
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Buku THE MAGIC OF ADOBE ILLUSTRATOR harganya 
cukup mahal yaitu Rp.250.000. Komentar anda: 

A. Astaghfirullah   B. Alhamdulillah  C. Subhanallah    
D. Innalillah 

============================ 
 

Mengapa wanita tidak suka Desktop PC, dan lebih suka 
laptop. 

1. Repot nyalain Stabilizer 
2. Ga bisa dibawa pergi atau tidur 
3. Ga suka gaming, cuma ngetik dan browsing. 
4. Kagok pake mouse, lebih lincah touchpad. 
5. Dengerin musik ga pake speaker aktif tapi earphone.  
6. Ga ada webcam buat ngaca. 

* * * * *  
 

Istri sebagai IGD untuk suami 
Suami sebagai ATM untuk istri 

* * * * *  
 

Buku bermutu bisa terlihat dari fisiknya, antara lain:  
 Sering dibawa, untuk teman saat menunggu.  
 Diberi sampul plastik, agar awet muda.  
 Kucel, karena sering dibuka buka.  
 Sobek, karena berebutan membacanya.  
 Hilang, karena tidak dikembalikan. 

* * * * *  
It’s a long way to Heaven & Highway tombol Hell. 

 

 
* * * * *  
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Jika anda dimasukkan ke grup WA yang ga jelas oleh orang 
ga dikenal, jangan buru2 left. Tapi coba ganti foto profil 

atau nama grup dengan nama2 yang menyebalkan seperti: 
Pemuja Setan, Anti NKRI, Pro-Korupsi, Rindu Mampus 

atau Pasien RSJ. Maka anggota2nya akan berbondong2 left 
dari grup.  

 

 
* * * * *  

Semua pekerjaan yang terlihat disebut pencitraan 
* * * * *  

Soal pelajaran Bahasa Indonesia: "Saya tidak mau 
beribadah karena temenku yang rajin beribadah saja tetap 

korupsi" Pihak yang salah di kalimat di atas adalah: 
A. Saya       B. Ibadah    C. Temanku     D. Korupsi 

* * * * *  
Pelajaran bahasa Indonesia: 

1. Buat apa bersekolah, orang bersekolah saja nganggur 
2. Buat apa berdoa, orang yang berdoa saja tetap susah. 
3. Buat apa menikah, orang yang menikah saja malah cerai. 

Kesimpulan : Yang salah adalah perbuatan bersekolah, 
berdoa dan menikah. 

* * * * *  

PPDB Bandung Zonasi 
 

Maksud pemerintah menggunakan (Penerimaan Peserta 
Didik Baru) PPDB sistem Zonasi adalah menghindari 
sekolah favorit, pemerataan kualitas siswa dan kemacetan 
lalu lintas. 
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Maka pemerintah menempatkan kepala sekolah dan guru2 
terbaik di semua sekolah, juga meningkatan fasilitas agar 

memadai. Menurut saya sekolah dekat belum tentu mudah 
diakses angkutan umum atau sejalur tempat kerja. Kedua 

hal tadi sulit diatur penyelenggara pendidikan.  
* * * * *  

Untuk tahun depan sebaiknya PPDB SMP/SMA diukur 
berdasar berat badan 

* * * * *  
Anakku masuk SMK Multimedia. Semoga bisa menyaingi 

bapaknya 
======================= 

 
Salah satu kebahagiaan jalan2/mudik/piknik adalah saat 

kembali ke rumah. 
* * * * *  

Saat Ramadhan tanpa manfaat untuk umat ibarat emas 24 
karat numpang lewat. #telat 

* * * * *  
Pengumuman Pemerintah: Diputuskan bahwa mulai puasa 

jatuh pada tanggal 1 Ramadhan. Sedangkan lebaran Idul 
Fitri pada tanggal 1 Syawal. Sekian. 

* * * * *  
Tips Hipnotis untuk menipu: “Buatlah calon korban agar 

sangat gembira atau sangat sedih” 
 

Jika saya menteri KOMINFO, maka: 
1. Satu orang hanya boleh 1 kartu (SIM Card). 
2. Masa aktif kartu seumur hidup. 
3. Provider tunggal berupa BUMN. 
4. Kuota internet harga Rp.1 /GB tanpa batas waktu. 
5. Internet unlimited bagi guru dan dosen. 

.....Maka dari itu saya tidak akan dipilih menjadi menteri 
KOMINFO. 

* * * * *  
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Drawing with icons in my android homescreen. 
 

 
* * * * *  

Karena yang dulu sudah kurang kompatibel, perbandingan 
price performance sangat rendah dan cepat panas. 

 

 
* * * * *  



Modus : Modal Status  

 151

Saya sering mendapat siswa yang kurang ajar, nantang 
berantem dan sering cari gara-gara. Tapi itu bukan alasan 
untuk menempeleng atau kontak fisik dengannya. Cukup 
memberi pilihan: Anda atau Saya yang keluar dari kelas. 

* * * * *  

 
* * * * *  

Penemuan inovatif: Ringtol pengganti Tongtol. Tidak 
khawatir terjatuh saat menggesek kartu di pintu tol. 

* * * * *  
Di panggung jazz festival yang dihadiri ribuan orang, 

seorang rocker menyatakan bahwa musik metal lebih merdu 
dibanding musik jazz. #carigaragara 

* * * * *  
Anak2ku semangat ke mesjid karena setelah sholat jumat 

disediakan hidangan gratis. 
* * * * *  

Lengkingan vokalis Metallica masih kalah dengan jeritan 
histeris anak tetangga 

* * * * *  
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* * * * *  

Jika konsumen berkata "bukannya saya tidak percaya.....", 
anda jangan percaya. 

* * * * *  
Tokoh Politik yang Haram untuk Disandingkan: 

Ridwan Kamil & Buya Yahya = Riya 
Budi Suseno & Sukmanati = Busuk 

Dedi Mizwar & Ade Armando = Dead 
Prabowo & Tedi Setiadi = Protes 
Jokowi & Rocky Gerung = Jorok 

* * * * *  
Mumpung sedang baik hati ngasih cashback 40rb. Tanggal 

10 saya kembali tidak baik hati. 
 

 
* * * * *  
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Belajar Matematika 
 

Saya menyuruh anakku untuk menggambar segitiga sama 
kaki. Maka dia menggambar segitiga menggunakan kakinya. 

* * * * *  
Diketahui: Berbagi rezeki = 0, Berbagi ilmu = 0, Puasa 

sunnat dan wajib = 0, Haji dan umrah = 0, Hormat ke orang 
tua = 0, Sholat 5 waktu = 1. 

Maka : Sholat 5 waktu & hormat ke orang tua = 10 
Sholat 5 waktu, hormat ke orang tua, umroh, berbagi ilmu = 

1000  
====================== 

 
Kini saya tahu siapa ayahnya ipin & upin 

#ustadzabdulsomad 
* * * * *  

Sejak dimarahin karena main2 di mesjid, anakku jadi malas 
ke mesjid. 

* * * * *  
Sepupu adik ipar dari keponakan mertua suami yang paling 

bungsu. Siapakah dia? 
* * * * * 

Penjual hebat tahu cara berpikir pembeli 
Pria hebat tahu cara berpikir wanita 

Penulis hebat tahu cara berpikir pembaca 
Karyawan hebat tahu cara berpikir pimpinan 

Pembicara hebat tahu cara berpikir pendengar 
Perokok hebat tahu cara berpikir orang sekitar 

* * * * *  
Polisi hebat tahu cara berpikir penjahat 
Penjahat hebat tahu cara berpikir polisi 
Polisi dan Penjahat sama2 seperguruan 

* * * * *  
Orang tua dianggap lebih benar dibanding anak muda. 

Orang miskin dianggap lebih benar dibandung orang kaya. 
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Sepeda motor dianggap lebih benar dibanding mobil 
Maka orang tua miskin bersepeda motor paling benar 

Anak muda kaya bermobil paling salah. 
* * * * *  

Hidup tanpa masalah adalah masalah besar 
* * * * *  

 
 

Namaku masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) di google. 
Hal tsb bisa jadi karena rajin membuat Ujaran Kebencian. 

 
* * * * *  

Contoh kalimat Ujaran Kebencian yang penuh cinta: “Saya 
benci Ujaran Kebencian!”  

* * * * *  
Fungsi rem adalah agar pengemudi berani ngebut 

* * * * *  
Menganggap orang lain sombong adalah sombong 

* * * * *  
Daripada menghutangkan 100 ribu lebih baik memberikan 

200 ribu, karena menagih hutang perlu biaya 300 ribu. 
* * * * *  

(Poligami) Hai para Istri! Beranikah mengatakan poligami 
itu haram? Hai para Suami! Beranikah minta restu dari istri 

saat ini?  
* * * * *  

Sejak kecil saya terbiasa merokok karena menenangkan 
pikiran dan jadi mudah bergaul. Suatu saat saya membaca 
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di koran nasional bahwa rokok merusak banyak organ 
tubuh. Di buletin mesjid saya baca bahwa rokok itu haram. 

Di bungkos rokok pun saya membaca ‘merokok 
membunuhmu’. Saat itu saat sadar, menyesal dan berjanji 

tidak akan membaca lagi.  
* * * * *  

Peserta quiz ini lebih memilih untuk tidak memilih. 
 

 
* * * * *  

Bagi orang kaya: “Sebagian harga benda mereka ada hak 
orang miskin” 

Bagi orang miskin: “Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum, sebelum mereka mengubahnya sendiri” 

Jangan terbalik OK! 
* * * * *  

Anda mendekat sejengkal kepadaNya, Allah mendekati 
anda sepuluh jengkal. Anda berjalan mendekat kepadaNya, 

Allah berlari mendekati anda. Jika anda menjauhiNya, Allah 
tetap mendekati anda. 

* * * * *  
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Bertemu ustadz Aam Amiruddin yang ceramahnya saya 
ikuti sejak SMA. Sampai kini saya masih mengikutinya 

meski sudah punya anak SMA. 
 

 
* * * * *  

Belajar Islam dari orang yang baru masuk Islam. 

 
* * * * *  

FZ vs HH. Meski keduanya beda pandangan namun tetap 
sepakat #2019gantikalender. 

 

 
 

* * * * * End Of 2018 * * * * * 
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2019 
 

Akhir akhir ini banyak ditelepon cs yang ngaku2 dari 
Tokopedia dan Bukalapak yang menawarkan (tepatnya 

memaksa) fitur baru. Sayangnya mereka tidak bisa 
menjawab pertanyaan kunci 'Hewan apakah yang sedang 
menelepon saya?'. Maka dengan berat hati pembicaraan 

tidak bisa dilanjutkan. 
* * * * * 

Menteri Pendidikan: “Kita memasuki era di mana akreditasi 
tidak menjamin mutu” 

Hendi Hendratman: “Kita memasuki era di mana posisi 
Menteri tidak menjamin mutu”. 

* * * * * 
Babe, I'm coming! 

Lokasi: Kebon kopi Bandung 
 

 
 

Seorang anak sukses berkarir sehingga kaya raya. Ujarnya: 
"Rejeki anak Sholeh". Esoknya pencuri menggasak seluruh 
harta anak tersebut. Ujar pencuri: "Rejeki pencuri Sholeh". 

* * * * * 
(BPJS Kesehatan) Mendadak banyak hutang. Maju kena 

mundur kena. 
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* * * * * 

Memperbaiki dari dalam = Baik 
Memperbaiki dari luar = Baik 

Merusak dari dalam = Tidak baik 
Merusak dari luar = Tidak baik 

* * * * * 
Sungai Mahakam, Here I Come. 

 

 
* * * * * 

Untuk dapat nomor antrian passport online dinas imigrasi 
sebaiknya gunakan hape tahan banting. #sulitmasuk 

* * * * * 
(QUIZ) Jika IPK S1 anda lebih kecil dari ini akan saya beri 
hadiah flash disk 64 GB. Pemenang untuk satu orang, quiz 

ditutup pukul 23.59 hari ini. 
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* * * * * 

Yang kiri wisudawati cum laude, yang kanan wisudawan 
kemelut. 

 

 
* * * * * 

(Belajar Framing)  
Penusuk Wiranto dikenal muslim taat sholat 

Penusuk Wiranto rajin puasa Ramadhan 
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Penusuk Wiranto sering Zakat 
Penusuk Wiranto bercita-cita naik Haji 

Penusuk Wiranto suka dengar ceramah Jumat. dll 
* * * * * 

Uang suami adalah uang istri. Dosa istri adalah dosa suami.  
Meski sangat mudah dan murah, banyak istri yang celaka 

dunia akhirat. (-ust.Wijayanto). 
* * * * * 

 “Orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti” - JOKER 
"Orang baik lahir dari orang jahat yang tersakiti” -REKOJ 

* * * * * 

  
* * * * * 

 (Headline News) Kerusuhan kemarin dikotori oleh oknum 
polisi yang menghajar oknum mahasiswa. Videonya 

direkam oleh oknum wartawan lalu viral karena disebar 
oleh oknum netizen. Maka seorang oknum menteri 

memerintahkan oknum provider nya untuk mematikan 
internet. Namun hal tersebut dimanfaatkan oknum 

penjahat beraksi menjarah sebuah toko milik oknum 
pedagang. Keadaan diperparah dengan aksi anarkis dari 
oknum ormas yang diketuai oleh oknum politisi. Kondisi 

kondusif setelah seorang oknum ustad menyampaikan 
orasinya di depan ribuan oknum manusia. Kini oknum intel 

yang mendapat perintah langsung dari oknum presiden, 
masih kesulitan mencari keberadaan oknum penulis ini. 

* * * * * 
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Pasal-pasal yang merugikan pembeli buku. 
 

 
* * * * * 

Pemerintah menganggap demo mahasiswa disusupi. 
Mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah disusupi. 

* * * * * 
Demo mahasiswa yang ditunggangi, ditujukan kepada 

pemerintah yang ditunggangi. 
* * * * * 

Perokok sejati tentu menghirup sedalam dalamnya asap 
kebakaran hutan tanpa masker. 

* * * * * 
Berharap ibukota Jawa Barat pindah ke Kalimantan 

* * * * * 
Saya usul ke Presiden agar ibu kota RI nanti diberi nama 

JOKORTA. 
* * * * * 
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Meski desain posternya parah, 
namun acara ini sangat besar 
anggarannya dan memanjakan 
pesertanya. Yang lebih parah 
meski hadiahnya besar tapi 
minim peminat. Beruntung 
bagi yang berani daftar. 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 

 
Tips Sukses agar anak jadi Koruptor: 
Masuk SD : Manupulasi Umur 
Masuk SMP : Pake kunci Jawaban 
Masuk SMA : Beli Kursi ke oknum sekolah 
Masuk Kuliah : Bayar orang dalem 
Masuk kerja : Pake uang suap 

* * * * * 
Penyanyi di panggung : dibayar untuk bisa menyanyi 

Penyanyi di jalanan : dibayar untuk berhenti menyanyi. 
* * * * * 

 

PPDB SMP Bandung  
 

Sistem ZONASI PPDB SMP Bandung 
50% kuota untuk siswa terdekat ke sekolah 

20% kuota untuk siswa terdekat plus nilai USBN tertinggi. 
20% kuota untuk keluarga tidak mampu dan sejenisnya 

5% kuota untuk siswa berprestasi 
5% kuota untuk orang tua pindahan 
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* * * * * 

Karena sistem zonasi, orang tua siswa berebut bangku 
terdekat dengan papan tulis. 

======================= 
Band Death Metal 
SALEROJANDO dalam 
rangka road show 
Bandung, Jogja, Medan 
& Padang. Agar 
barokah, Sholat Isya 
dulu di mesjid agung 
Sumatera Barat karya 
Ridwan Kamil. 

* * * * * 
 

 

Kini anak2 tahu cara membuka situs2 terlarang setelah 
sosmed diblok. 

* * * * * 
Mendukung pemerintah memblokir akses Internet, agar 

anak saya kembali main di luar. 
* * * * * 
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Jokowi vs Prabowo 
 

Data terkini popularitas paslon 01 & 02 
dilihat oleh mesin pencari terbaik 

sedunia. Jika paslon 02 ternyata nanti 
kalah setidaknya beliau menjadi 

presiden google trends 
 

* * * * * 
Pada kertas pemilu yang berisi wajah2 

caleg, yang saya coblos adalah caleg 
berwajah pelawak. 

* * * * * 
 

 

Tinta pemilu berada di jari tengah 
melambangkan keseimbangan dan 

keadilan.  
* * * * * 

 
Suku, Agama, Ras, Antar Golongan 

dan Presiden = SARAP 
* * * * * 

 

 
Tidak perlu ruang tertutup untuk mencoblos karena semua 
terlihat jelas pilihan paslonnya. Sesuai prinsip pemilu saat 

ini: Langsung, Umum, Bebas dan Transparan (LUBET) 
* * * * * 

Melarang orang gila untuk ikut pemilu adalah pelanggaran 
HAM. Urusan pilihannya ngawur adalah urusan dia sendiri. 

Mind your own business. 
* * * * * 

Sejak Jokowi menyebut nama2 Game, maka ekonomi 
meroket khususnya pemilik warnet, pedagang VGA Card, 

konter hape dan toko komputer. Para orang tua harus kerja, 
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kerja dan kerja untuk memenuhi kebutuhan anak2 jaman 
dilan tsb. Harus tetap optimis meski anak kecanduan game 
sampai malas sekolah dan sholat. Jika anak melawan orang 

tua dan jadi pencuri, laporkan saja. Sekian 
* * * * * 

Menyelesaikan game pake cheat, tidak ada rasa bangga atau 
bahagia. 
* * * * * 

Saya belum pernah ketemu orang tua yang ingin anaknya 
menjadi GAMER 

* * * * * 
Jokowi disebut Nonprab. Prabowo disebut Nonjok 

* * * * * 
Jangan viralkan hashtag: 

#tusukprabowosandi 
* * * * * 

Komunitas "Emak2 rindu langsing tapi rajin botram" 
mendukung dicoblos pasangannya 

* * * * * 
Karena kedua kubu sudah mendeklarasikan kemenangan, 
sebaiknya pilpres diulang dan ganti ke sistem undian pake 

koin. 
* * * * * 

Selamat Bpk.Jokowi & KH Ma'ruf Amin yang terpilih 
sebagai Presiden & Wakil Presiden RI 2019-2024. Semoga 

Amal Ibadahnya diterima disisi-Nya 
======================= 

 
Emak2 memang kuat dan hebat, tapi kelemahannya mudah 

kemasukan jin 
* * * * * 

Mempermudah hal sulit = Genius 
Mempersulit hal mudah = Gen Minus 

* * * * * 
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Debat Adobe Illustrator vs Coreldraw  
 

Debat Panas! Coreldraw vs 
Adobe Illustrator untuk Desain 
dan percetakan. 
Syarat Peserta: Tidak membawa 
senjata tajam atau senjata api. 
Boleh baku hantam tapi biaya 
pengobatan tanggung sendiri. 
Diharapkan setelah 
menyaksikan acara ini 
penonton menjadi baper, 
minder dan kuper. 

 

* * * * * 
Debat kehebatan Coreldraw vs Adobe Illustrator ini 

dimenangkan oleh Photoshop. Penonton kecewa karena 
terpaksa harus mempelajari keduanya. Panitiapun kecewa 
karena tidak terjadi adu jotos antar penonton di acara ini. 

 

 
=============================== 

 

Setelah HRS muncul untuk mendukung 02, saya yakin BTP 
akan muncul untuk mendukung 01. Keyakinan tsb karena 

keseringan nonton film india. 
* * * * * 
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Sebagai calon presiden 
RI ke-13, hal pertama 
yang harus saya lakukan 
adalah mengedukasi 
masyarakat untuk 
membuang kotoran pada 
tempatnya. 

* * * * * 
 
 
 
 
 

 

Jika saya presiden 
maka akan 
membagikan kartu ini 
gratis ke seluruh rakyat 
indonesia. Maka dari 
itu saya mustahil 
menjadi presiden. 

* * * * * 
 

 

Konon sebagai non istri, kita harus non nganggur, tidak 
nonton acara non faedah dan selalu berpikir non negatif 
agar sekeluarga non sakit dan bisa masuk non neraka. 

Semoga anda non bingung. 
* * * * * 

Yang baik belum tentu benar. Yang benar tentu baik 
* * * * * 

Belajar mengemudi mobil yang memakan korban. 
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* * * * * End Of 2019 * * * * * 
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2020 
 

Presiden Kesal, Menteri Heran, Gubernur Kaget, Walikota 
Capek, Camat Bingung, Lurah Ruwet, Ketua RW Galau, 

Ketua RT Sibuk, Rakyat Sabar. 
* * * * * 

Saya setuju ulama disertifikasi, jika sebelumnya para 
menteri disertifikasi. 

* * * * * 
Pernyataan mana yang salah? 
A. Pa Haji banyak kebaikannya tapi ada buruknya. 
B. Pe eSKa banyak keburukannya tapi ada baiknya. 
C. Pa Haji banyak keburukannya tapi ada baiknya. 
D. Pe eSKa banyak kebaikannya tapi ada buruknya. 
#yinyang  

* * * * * 
 Truk ketabrak Mobil, yang salah : Truk 
 Mobil ketabrak Motor, yang salah: Mobil 
 Motor ketabrak Sepeda, yang salah: Motor 
 Sepeda ketabrak Pejalan kaki, yang salah: Sepeda  
 Pejalan kaki ketabrak pengguna kursi roda, yang salah 

pejalan kaki 
#belajarhukum 

* * * * * 
Orang yang bertugas memberi kritik adalah KRITIKUS 

Orang yang bertugas memberi pujian adalah PUJIANUS 
#belajarbahasaindonesia 

* * * * * 
Saya kaget......ternyata ada grup WA yang isinya 2 orang. 

* * * * * 
Salah satu peristiwa paling horror di dalam hidupku selain 

sidang tugas akhir.   
 



Modus : Modal Status  

 170

 
* * * * * 

Prosesi Penyerahan tahanan KPK di Bandung tahun 1997 
berlangsung damai tanpa aksi demo para mantan. 

* * * * * 

 
 

Dengan jumlah huruf yang sama, sebuah buku bisa 
berubah2 jumlah halamannya. Tergantung pengaturan 

margin, font, page size, spacing, alignment, style dll. 
* * * * * 

 

Sudah baca komik2 Sinchan? Saya sih belum, tapi menurut 
pembacanya buku tsb lucu. 

* * * * * 
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Game SIM C  
 

Failed! Alias gagal ujian simulator SIM C Bandung. Padahal 
sudah sukses menyelesaikan misi game GTA V dan juara 

MotoGP 2018. 
 

 
* * * * * 

Desain SIM C terkini saya rasa tidak menarik, tidak fokus 
dan tidak informatif. Pertama kali yang saya tangkap nama 

kartu ini adalah INDONESIA dan baru kali ini dalam 1 kartu 
ada 2 foto.  

 

 
* * * * * 
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Kepedulian masyarakat terhadap bahaya Covid19, bagaikan 
mendapat ucapan selamat ulang tahun yang terlewat satu 

Minggu. #lostmomentum 
* * * * * 

Jika GOJEK dan GRAB merger maka menjadi GROBAK 
* * * * * 

Jika rumah anda bocor saat hujan, maka salahkan airnya 
karena susah diatur 

* * * * * 
Tips Bahagia: 
1. Agar merasa pintar, dekati orang bodoh 
2. Agar merasa sehat, dekati orang sakit 
3. Agar merasa suci, dekati orang jahat 
4. Agar merasa kaya, dekati orang miskin 
5. Agar merasa ganteng, dekati orang jelek 

* * * * * 
Bioskop bukan sekedar cerita, audio dan visual, tapi 

merupakan tempat untuk melupakan kenyataan selama 2 
jam. Itu salah satu sebab bioskop tidak mati meski marak 

video streaming. 
* * * * * 

Jangan coba coba ketik ‘Teh’ di MsWord atau Coreldraw. 
 

 
* * * * * 

Sumpah! Saya ga pernah ngomong ANJAY tapi ANJAI 
* * * * * 

Toko tetangga rugi besar dan terlilit hutang karena tidak 
dikelola secara baik. Namun sang pemilik merasa benar 
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karena TIDAK KORUPSI dan TOKO LAIN lebih besar 
kerugian dan hutangnya. 

* * * * * 
Secara ide cerita, dialog, acting dan setting film / Drama 

Korea memang mengagumkan. Yang membuat saya 
keberatan menontonnya adalah sulit membedakan antara 

wanita dan pria.  
* * * * * 

Hati-hati! menyaksikan wawancara ini bisa menurunkan IP 
dan IQ anda 

 

 
* * * * * 

Jika saya menteri perhubungan, akan menerapkan pajak 
bagi para pejalan kaki. 

* * * * * 
Cuaca Hari ini Jokowi marah, Risma sujud, Rakyat mual 

* * * * * 
Setan/Iblis sangat rajin ibadah sebelum ada nabi Adam. 

Karana sombong Setan/Iblis diusir dari surga. Lalu gimana 
nasib orang yang tidak rajin ibadah dan sombong?  

* * * * * 
Sebuah sepeda motor listrik harga 2,5 M = 160 sepeda 

motor matik. 
* * * * * 
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1. Memberitakan hal positif saja tanpa hal negatif adalah 
negatif 

2. Memberitakan hal negatif saja tanpa hal positif adalah 
negatif 

3. Memberitakan hal positif sekaligus hal negatif adalah 
positif 

* * * * * 
Telah berdiri negara baru: Kumasia 

* * * * * 
Bagaimana cara cek SURAT TUGAS yang asli dan bajakan? 

* * * * * 

Kasus Prank Sampah Youtuber 
 

 
 

Daripada dipenjara, Ferdian Paleka lebih bermanfaat jika 
menjadi pemungut sampah jalan2 protokol di Bandung. 

Setelah tembus 30rb subscriber, maka beliau boleh bebas. 
* * * * * 

Saya tidak menyangkal bahwa tidak pernah berbohong 
........... Tapi bo'oong! 

========================== 
 
 

Mudik vs Pulang Kampung 
 

MUDIK dan PULANG KAMPUNG jelas beda, mba Najwa! 
1. Mudik ada 5 huruf, pulang kampung 13 huruf 
2. Mudik ada 1 kata, pulang kampung 2 kata 
3. Mudik tanpa spasi, pulang kampung ada spasi 
4. Mudik 2 huruf vokal, pulang kampung ada 4 
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5. Mudik ga ada kampungnya, pulang kampung sih ada. 
(...bersambung!...) 

* * * * * 
Karena mudik dilarang, maka Lebaran tahun ini saya akan 

pulang kampung. 
========================== 

 
Saat masih jadi pengajar komputer tanpa projector atau 
layar lebar. Kini mereka sudah jadi boss, sedangkan saya 

tetap sebagai penulis. The Circle of Life. 
 

 
* * * * * 

Sebagai penulis buku meskipun setiap hari ngetik, tapi jika 
keyboardnya letterless maka saya mati gaya. Karena sampai 

saat ini saya tidak hafal posisi huruf2nya. 
 

 
* * * * * 
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Di dalam penjara, orang dijamin makan, kerja, kesehatan, 
sosial dan keamanannya. Setelah keluar penjara semua 

tidak dijamin. Jalan pintasnya adalah mati bunuh diri atau 
masuk penjara lagi. #theshawshankredemptionmovie  

* * * * * 
(Berita: “Karena supir mabuk, bis berisi 10 penumpang 
masuk jurang menewaskan 6 orang dan sang supir kabur”) 
Jika berpikir positif maka: 

1. Yang hidup masih 4 orang 
2. Supir Selamat 
3. Hanya kecelakan tunggal 
4. Penumpang mendapat asuransi 
5. Rezeki petugas pemakaman 
6. Di Thailand sih tewas semua.... 

* * * * * 
Tips pencahayaan di dunia perfilman 

 

 
* * * * * 
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Welcome Covid 19 
 

Motivator: Silahkan pake masker atau di rumah aja 
Provokator: Daripada pake masker lebih baik di rumah aja. 

* * * * * 
Lockdown = ga boleh ke luar rumah 
Lockup = ga boleh di dalam rumah 

* * * * * 
Kalau tidak ada opsi untuk Lockdown, Masih ada opsi lain 

seperti Lockup, Lockout atau Locked In. #learnenglish 
* * * * * 

Sholat di Masjid = Baik 
Sholat di Rumah = Baik 

Tidak Sholat = Tidak Baik 
* * * * * 

Setelah nonton film 'Contagion' ternyata kekacauan lebih 
dahsyat setelah ditemukan Anti Virusnya. 

* * * * * 
Sejak himbauan agar sholat di rumah, maka sholat subuh di 

masjid mbludak 
* * * * * 

Berharap pemerintah memberi fasilitas internet gratis full 
speed unlimited di setiap rumah agar warga tidak usah 

kemana mana. 
* * * * * 

Corona FX: Sekolah : Belajar di rumah, Masjid : Sholat di 
rumah, Toko : Order dari rumah, Rumah Sakit: Dirawat di 
rumah, Kantor: Kerja di rumah, Penjara : Ditahan di rumah. 

* * * * * 
Gimana ya agar kuli bangunan bisa bekerja di rumah? 

* * * * * 
Virus Corona membuat dunia Reset to Factory Default 

* * * * * 
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Beruntung bisa Umrah ke Tanah Suci karena 2 minggu 
kemudian Mekkah tutup karena wabah Covid19.  

  

Lingkaran 
Keberuntungan 

 
* * * * * 

Saya mengerti para artis punya sistem imun sangat tinggi, 
sehingga tidak perlu jaga jarak dan masker/APD meski 

berada di daerah zona merah. Saya mengerti juga bahwa 
melawak tanpa terlihat mulut akan tidak lucu. 

 

 
* * * * * 

(Berita : Beroperasi Saat PSBB, Toko Pakaian di Bogor 
Disegel-Didenda) Siapa yang paling bersalah? 
1.Yang beli sandang baru 
2.Yang buka toko sandang 
3.Yang mengawasi buka toko 
4.Yang memberi izin buka toko 
5.Yang bikin aturan buka toko. 

* * * * * 
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Belajar mengenal bendera 

 
 

New Normal is Abnormal Old Normal 
* * * * * 

Aktif menyebarkan virus Blender 2.8x. 
Jika terpapar virus tsb, penderita akan 

mengalami amnesia dan over 
confidence 

 
========================= 

 
Jual beli di FB/IG 
Pembeli: Berapa harganya gan? 
Penjual: Cek Inbox. Mau beli berapa? 
Pembeli: Cek Inbox. 

* * * * * 
Assalamualaikum itu ucapan bagi yang menyembah Allah. 
Salam Pancasila itu ucapan bagi yang menyembah burung 

Garuda. 
* * * * * 

Jika saya menteri keuangan maka akan menerapkan cukai 
pada minuman yang mengandung air 

* * * * * 
(Bukan Iklan) Buku bergizi tinggi  yang membeberkan kisah 

dakwah Nabi Muhammad juga Nabi Ibrahim dan Ismail. 
Dibawakan secara detail, runtun dan berdasar. Dengan 

membaca ini maka anda akan mengetahui maksud turunnya 
ayat-ayat Alquran.  
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* * * * * 

For Outer Beauty apply cosmetics.  
For Inner Beauty swallow cosmetics  

* * * * * 
Mengaku Sholeh itu Salah.  Mengaku Salah itu Sholeh 

* * * * * 
Hari ini 2 Februari 2020 dokter bedah sibuk melayani 

operasi sesar ibu hamil. #02022020 
* * * * * 

Sebagai petinggi Sunda Empire, saya akan menghapus 
huruf F dan V sedunia 

* * * * * 
Turut berduka cita atas ditangkapnya para personil Grup 

Lawak terkocak saat ini. #sundaempire 
* * * * * 

Pemilik mobil ini bisa menjawab semuanya dan semaunya.. 
 

 
* * * * * 



Modus : Modal Status  

 181

Ucapan selamat dari Youtube 
karena mencapai 1000 pelanggan 
setia. Hadiahnya berupa animasi 

pisang. Sepertinya upaya saya 
selama ini sekelas monyet. 

* * * * * 
 
 
 
 
 

 

Kalender 2021 Gratis! Bebas edit sepuasnya, tanpa hak 
cipta. Yang ingin tanggal merah semua, tentu sudah anda 

nikmati di tahun ini. Download di https://wp.me/p2abl4-nk 
 

 
* * * * * 

 

Mohon doa teman2 untuk anak saya Verna Varidea (22) 
yang telah berpulang ke Rahmatullah Senin 21-12-2020 

pukul 20:20 di RS Hermina Bandung. Mohon maaf bila ada 
ucap dan tindak saya dan almarhumah yang kurang 

berkenan. Selamat jalan anakku, semoga kelak kita bisa 
bertemu kembali di tempat terbaik disisi-Nya. 
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* * * * * End Of 2020 * * * * * 
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2021 
 

Legalisasi Minuman Keras 
 

Saya tidak kaget, miras dilegalkan (di daerah tertentu). Saya 
juga tidak kaget jika prostitusi, LGBT, perjudian, berhala 

juga akan dilegalkan. Saya juga tidak kaget oknum penguasa 
tidak memikirkan nasib masyarakat di akhirat kelak. 

* * * * * 
Sisi Positif Bisnis & Konsumsi Miras : 
1. Menambah pendapatan negara 
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat 
3. Memajukan pariwisata 
4. Pergaulan Internasional 
5. Pelengkap upacara adat 
6. Menghangatkan badan 
7. Konten acara kriminal di TV 
8. Mengurangi kepadatan penduduk 
9. Menambah aktifitas Kepolisian & Rumah Sakit 
10. Oposisi bisa dipidanakan 

* * * * * 

 
========================== 
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Penjual Misterius akan memasang harga : 
- Disingkat. ex: Rp.1, Rp.250 dll 

- Berurutan, ex: Rp. 123.456 
- Pengulangan, ex Rp.99999 

- Gratis atau Rp.0 padahal bayar 
Semuanya berujung 'Cek Inbox' 

* * * * * 
Karena Smart / Android TV ga asix kalau ga ada Netflix. 

* * * * * 
 

Laris manis jualan di Marketplace 
Facebook 

 

https://www.facebook.com/marketplace 
Marketplace Facebook bertujuan mempertemukan anda 
dengan calon pembeli istilahnya COD (Cash on Delivery) 
mirip OLX. Pengalaman penulis bisa menjual puluhan item 
baru / bekas dalam beberapa hari saja.  
Keunggulannya: 
 Gratis tanpa batas jumlah iklan selama judulnya beda. 
 Bisa pasang foto sebanyak mungkin, dengan syarat tidak 

double posting. 
 Sederhana. Cukup input foto, judul, deskripsi, kategori, 

harga dan lokasi.  
 Bisa atur jarak / radius calon pembeli dengan anda. 
 Ada fitur nego 10% dll. 
 Iklan terlihat juga di timeline bukan teman, bahkan di 

luar FB.  
 Boleh mencantumkan nomor WA atau alamat rumah 

anda. 
 Link diperbolehkan tapi tidak bisa diklik, harus copy 

paste di browser. 
 Bisa dishare ke group-group yang anda ikuti di facebook. 
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 Iklan tidak terbatas waktunya. Anda bisa 
menonaktifkannya jika sudah terjual. 

 Tingkat persaingan lebih sempit dan tertarget. 
 Produk anda terekam jejaknya oleh calon pembeli. 
 
Tips agar cepat laku: 
 Judul mengandung kata-kata yang banyak dicari. 
 Foto fokus, cerah dan informatif. Perlu sedikit ilmu 

fotografi disini. 
 Deskripsi dengan kalimat sopan. Tanpa bahasa alay, 

kapital atau tanda seru. 
 Harga jelas dan tidak misterius. jangan Rp.123.456 atau 

Rp.1 atau Rp. 99999 atau Gratis. 
 Harga lebih murah sedikit dibanding pesaing.  
 Bersedia COD di tempat calon pembeli.  
 Jelaskan spek produk singkat saja. Selebihnya biar calon 

pembeli yang googling. 
 Infokan lokasi tempat tinggal anda. Tidak perlu nomor 

rumah, cukup nama jalan atau gang. 
 Jangan share ke group yang tidak berkaitan, bisa2 

didepak admin group. 
 Agar iklan terlihat kembali teratas, anda cukup komen 

misal: salam,up,ready dll. 
 Jika ingin lebih laris gunakan FB Ads yang tarifnya jauh 

lebih murah dibanding OLX. 
Happy Selling.... Semoga semakin laris manis  
(penulis : Hendi Hendratman) 

 

====================== 
 

Menu 4 sehat 5 sempurna : Nasi dicampur mie ditambah 
kentang lalu dibubuhi krupuk dan pilus. 

* * * * * 
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Keluarga kami tetap berenam, hanya yang satu beda alam. 
Semoga kami semua dipertemukan kembali disana. 

 

 
* * * * * 

Materi yang tidak bermanfaat bagi anda yang tidak akan 
mati. 

 
* * * * * 

Malam minggu bersama ex girlfriend mengikuti kajian dari 
ust.Aam Amiruddin via zoom. 

 
* * * * * 
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Tidur = Mati Sementara 
Mati = Tidur Selamanya 

* * * * * 
Fasik = Muslim yang tidak menjalankan syariat tapi tidak 

membencinya 
Munafik = Muslim yang menjalankan syariat tapi 

membencinya. 
* * * * * 

Ikhlas jika memberi 
Ridho jika menerima 

* * * * * 
Amal sesat tapi dianggap baik adalah Bid’ah 

* * * * * 
PKI = Pront Kembela Islam 

FPI = Fartai Pomunis Indonesia 
* * * * * 

Macet dan banjir akan lebih mudah diatasi jika menjadi 
presiden merangkap gubernur dan walikota 

* * * * * 
Upacara Pernikahan itu SAKLAR. 

Agar lampu nyala kita harus memijit SAKRAL. 
* * * * * 

Aturan lalu lintas 2021: 
"Jika anda sedang mengemudi tapi lupa membawa 

kendaraan maka bebas tilang." 
* * * * * 

Menurut para ahli: 
- Penyebab banjir adalah air 

- Penyebab kebakaran adalah api 
- Penyebab longsor adalah tanah 

- Penyebab pesawat jatuh adalah gravitasi 
* * * * * 

Mengkritik bisa masuk kategori perbuatan yang tidak 
menyenangkan, ujaran kebencian dan mencemarkan nama 
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baik. Sehingga bisa berurusan dengan polisi dan hukum. 
Oleh karena itu saya selalu ‘memuji’ dan ‘memuja’nya. 

* * * * * 
Beda Restoran dan Negara adalah kalau Restoran perlu 

kritikan, kalau Negara perlu pujian. 
* * * * * 

Agar banyak Pengetahuan, perbanyaklah mengkonsumsi 
tahu. 

* * * * * 
 

Wise Man Says: 
 

Berikut ini kumpulan kalimat bijak dari orang – orang 
terkenal:  
 Jika kamu tidak tahu untuk apa dirimu hidup, kamu 

belum benar-benar hidup. (Rabbi Noah Weinberg). 
 Bisa membuat orang lain tertawa berarti berhasil 

membuat cinta. (Art Buchwald). 
 Sukses adalah kemampuan bergerak melalui kegagalan- 

kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. (Winston 
Churchill). 

 Anda belum bisa dibilang kaya sampai Anda memiliki 
sesuatu yang tidak dapat dibeli uang. (Natalie Portman). 

 Manusia berharap terlalu banyak dan berbuat terlalu 
sedikit (Allen Tate) 

 Orang yang sibuk mementingkan diri sendiri, 
menciptakan banyak lawan. (Konfusius) 

 Kita belajar dari kegagalan bukan kesuksesan, tapi 
belajarlah ke orang sukses daripada ke orang gagal. (John 
Naisbitt). 

 Jika tidak bisa memberi solusi, setidaknya tidak menjadi 
bagian dari masalah. (Ridwan Kamil). 
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 Semua benda yang ada di sekeliling kita, pada awalnya 
dimulai sebagai sebuah bayangan imajinasi (Ron Rubin & 
Stuart Avery Gold). 

 Orang yang kehilangan harapan, bisa kehilangan 
segalanya. (Kongreve) 

 Memiliki pengetahuan berarti memiliki kekuatan. 
(Francis Bacon). 

 Saya lebih suka memikirkan masa depan daripada sejarah 
masa lalu. (Thomas Jefferson). 

 Mengejek adalah perbuatan sia sia, ibarat melempar pasir 
melawan angin. (William Barke). 

 Dibalik orang hebat ada lagi orang yang lebih hebat. 
(Pepatah Cina). 

 Bukan dokter yang baik jika tidak pernah sakit. 
(Konfusius) 

 Jangan habiskan hidup anda untuk memikirkan apa yang 
ingin dimiliki, tetapi pikirkan jadi apa anda nanti. (Sean 
Mcarthur). 

 Berubahlah sebelum perubahan memaksa anda. (Jack 
Welch). 

 Betapa sulit merubah diri sendiri, apalagi orang lain 
(Jacob M. Braude). 

 Ilmu tanpa agama, lumpuh. Agama tanpa ilmu, buta. 
(Albert Einstein). 

 Anda akan tetap sama seperti hari ini di lima tahun ke 
depan, kecuali untuk dua hal: dengan siapa anda bergaul 
dan buku apa yang anda baca. (Charles Jones). 

 Kalau anda menganggur, janganlah menyendiri. Kalau 
anda menyendiri janganlah menganggur. (Samuel 
Johnson) 

 Tuhan memberi makan ke setiap burung, tapi tidak 
melemparkannya ke dalam sarang. (Jack Canfeld) 

 Segala yang mudah, tadinya sulit. (Fuller) 
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 Orang pesimis menemukan kesulitan dalam kesempatan. 
Orang optimis menemukan kesempatan dalam kesulitan 
(L.P. Jacks). 

 Bila berpikir anda bisa, anda benar. Jika berpikit anda 
tidak bisa, anda pun benar. (Henry Ford). 

 Jangan pernah berpikir bekerja untuk uang, tapi uang 
bekerja untuk kita. (Robert T. Kiyosaki). 

 Menjadi yang terbaik adalah penting daripada menjadi 
yang pertama. (Bill Gates). 

 Kesopanan tidak usah dibeli, tapi dengan kesopanan bisa 
membeli segalanya (anonim). 

 Apapan yang anda berikan akan kembali kepada anda. 
(Estee Lauder). 

 Jika anda menikmati perubahan berarti anda menikmati 
kehidupan. (Spencher Johnsons). 

 Perubahan akan terjadi jika tindakan, bukan doa dan 
meditasi. (Dalai Lama). 

 Reputasi ibarat emas, intergritas adalah tambang 
emasnya. (John C. Maxwell). 

 Uang memang bukan segalanya, namun segalanya 
memerlukan uang. (Anonim). 

 Dengan menjadi dermawan, maka hati lapang dan bersih 
(Dr. Aidh Qarni). 

 Orang percaya kepada anda, jika perkataan dan 
perbuatan anda cocok. (John. C. Maxwell) 

 Jika anda tidak berubah maka akan punah. (Spencher 
Johnson). 

 Cobalah yang baru setiap hari, maka anda senantiasa 
tetap muda. (Allen Tate). 

 Cara paling efektif menjadi orang gagal adalah tidak 
berani ambil resiko. (Anonim). 

 Banyak cara untuk maju dan hanya ada satu cara untuk 
berdiam diri. (Franklin D. Roosevelt) 

 Nasib baik menyukai orang pemberani. (Virgile). 
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 Daripada keluar dari zona nyaman lebih baik membuat 
banyak zona nyaman. (Az Zaini). 

 Pohon yang paling kaku itu adalah yang mudah patah. 
(Bruce Lee). 

 Bahagia adalah mengendalikan hawa nafsu dan keinginan 
berlebihan. (Imam Al Ghazali). 

 Waktu menelan segalanya. (Ovid). 
 Tertawalah agar tak cepat mati. (Bob Hope). 
 Setelah gemilang dengan karya dan kemenangan, 

segeralah undur diri. (Laotse). 
 Anda tidak akan menghargai kesehatan sampai anda 

sakit. (Richard Nixon). 
Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunat (Suffian 
As Thauri). 
 Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus 

menerus meski hanya sedikit. (Muhammad SAW). 
 Apabila kamu dekat dengan penguasa, hati-hatilah seolah 

kamu sedang berdiri di atas pedang yang tajam sekali. 
(Imam Ghozali). 

 Hidup itu adalah gotong royong. (Ridwan Kamil). 
 Pikiran merupakan sumber ilmu, sedangkan ilmu adalah 

sumber amal. (Wahb). 
 Orang bijak tidak akan terpeleset oleh harta. Meski 

terpeleset pun akan tetap mendapatkan pegangan. 
(Abdullah bin Abbas). 

 Tidak ada sesuatu yang kebetulan. (Elie Wiesel). 
 Ujian berupa kelebihan harta jauh lebih sulit daripada 

ujian kekurangan harta.  (Imam an-Nawawi)  
 Hindari menggunjing karena mengakibatkan doa tak 

terkabul, amal tak diterima dan dosa bertambah 
(Riwayat Ali bin Abi Thalib) 

 Untuk menjadi kaya, hanya 2 kata: Kerja dan Hemat. 
(Benyamin Franklin) 



Modus : Modal Status  

 192

 Menabung adalah jalan tengah antara kikir dan boros. 
(Theodore Heuss) 

 Kesuksesan itu adalah guru yang payah, karena membuat 
orang cerdas merasa tidak bisa kalah. (Bill Gates) 

 Kehidupan dimulai setelah mandi pagi .(Irvan SP) 
 Tertawalah sebelum engkau ditertawakan. (Hendi 

Hendratman) 
 

* * * * *  This is not The End * * * * *   
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