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Prakata 

Buku ini merupakan kumpulan 200 humor terbaik yang diambil dari website ketawa.com, yang 
diurutkan berdasarkan rating yang dikirimkan oleh pengunjung. Diharapkan buku ini dapat 
bermanfaat terutama bagi pembaca yang tidak bisa mengakses website ketawa.com, agar tetap 
bisa terhibur dengan membaca buku ini. 

Dasar yang menjadi filosofi pembuatan website ketawa.com adalah ‘menghibur orang lain 
adalah salah satu bentuk dari ibadah’. Untuk itu diharapkan agar buku kumpulan humor ini 
dapat dikopi, dibagikan dan diteruskan kepada teman, kerabat, atau orang lain sebagai bentuk 
pelayanan Anda kepada sesama, agar dapat menghibur dan mengurangi stress di masa persaingan 
ketat yang membuat banyak orang semakin tertekan. 

Jangan lupa untuk mengirimkan humor-humor lucu Anda melalui email ke kirim@ketawa.com 
(Bahasa Indonesia/Bahasa Daerah) atau send@jokelo.com (Bahasa Inggris). Humor yang lucu 
dan orisinal (belum pernah tayang) akan ditampilkan di website ketawa.com atau jokelo.com. 

 

Salam Ketawa, 

Webmaster 
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Bahaya Kondom Berasa 

Seorang pemilik pabrik kondom berang sebab penjualan perusahaannya menurun karena 
perusahaan pesaing memperkenalkan kondom dengan berbagai rasa seperti strawberi, pisang, 
coklat. Pemilik perusahaan itu memanggil kepala divisi risetnya. 
 
"Kamu sebagai kepala divisi riset harus kreatif dong, masak kalah sama perusahaan pesaing" 
Omel pemilik pabrik itu. 
 
"Iya pak" jawab kepala div. riset takut. 
 
"Oke, kalo gitu saya mau bulan depan pabrik kita sudah mulai memproduksi kondom dengan 
rasa" lanjut pemilik pabrik. 
 
"Rasa apa pak yang kita pakai" tanya kepala div. riset. 
 
"Saya gak mau tau. Itu tanggung jawabmu. Pokoknya harus beda sama pesaing. Kalo bisa yang 
khas indonesia" Omel pemilik pabrik itu. 
 
Setelah sebulan, pabrik itu memproduksi kondom dengan rasa. Tapi penjulan tidak meningkat 
malah komplain ke perusahaan yang meningkat. Komplain kebanyakan berisi keluhan karena 
sering terjadi kecelakaan dalam permainan sex terutama saat oral sex. Yaitu penis pasangan 
sering tergigit dalam oral sex. 
 
Peningkatan komplain ini membuat pemilik perusahaan memarahi lagi kepala divisi risetnya. 
 
"Kamu ini gimana sih. Disuruh cuma nambah rasa aja di kondom malah ningkatin komplain ke 
perusahaan kita. Bisa bangkrut kalo gini" Omel pemilik perusahaan. 
 
"Iya pak, mungkin kondomnya perlu ditarik. Sepertinya pengguna sering terlena karena rasanya" 
kata kepala div. riset 
 
"Omong-omong emang kamu kasih rasa apa ?" tanya pemilik pabrik. 
 
"Sesuai permintaan bapak, rasa khas indonesia, rasa rendang" jawab kepala div. riset. 
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Tiga Pilot Terdampat Disuruh Cari Tiga Buah 

Pada perang dunia ke dua tiga pesawat Belanda jatuh di Kalimantan. Ketiga pilot itupun akhirnya 
disandera oleh warga setempat yang ternyata adalah orang Dayak. Kebetulan orang2 dayak 
tersebut adalah 'head hunter' dan sekaligus kanibal. Mengetahui hal tersebut, ketiga pilot yg takut 
tersebut memohon agar tidak dibunuh. 
Maka kepala suku setempat berkata, 
 
"Kalo kamu semua masih mau hidup, kalian harus pergi ke hutan dan bawa kembali SEPULUH 
buah yg jenisnya sama. Tapi kalian hanya mendapatkan waktu tiga jam!" Dengan sangat cepat 
ketiga pilot itupun akhirnya lari ke hutan untuk mencari buah-buahan. 
 
Setelah dua jam pilot pertama pun akhirnya datang membawa sepuluh buah apel. 
Kepala Suku: "Baik kamu telah membawa 10 buah apel. Sekarang masukkan semua apel itu 
melalui lobang pantat kamu satu persatu. Kalau kamu merintih, atau membuat suara, kamu akan 
saya potong-potong jadi sate!!" 
 
Dengan perlahan-lahan sang pilot mencoba memasukkan apel pertama tanpa merintih. Dengan 
penuh perjuangan dan ketahanan akhirnya apel pertama bisa dia masukkan. Namun di apel yg ke 
dua ia tidak bisa menahan sakit dari unusnya, dan seraya merintih. Dengan kejam sang kepala 
suku memenggal kepala sang pilot. Maka naiklah ia ke surga. 
 
Pilot kedua datang membawa 10 buah lengkeng. Dan kepala suku memeberikan instruksi yg sama 
kepada sang pilot. Dalam hati, "Yah kalo lengkeng sih gampang!" 
 
Dan memang betul. Satu lengkeng masuk, dua lengkeng, tiga lengkeng... tapi pada saat ia 
memasukkan lengkeng yg ke sepuluh sang kepala suku tiba-tiba memotong kepalanya. 
 
Saat pilot 2 naik ke surga ia bertemu dengan pilot 1. 
Pilot 2: "Wah kamu mati juga ya?" 
Pilot 1: "Iya aku bawa apel sih. Kan sakit! Ah, monyet tu kepala suku, syaratnya berat banget! 
Trus kamu bawa buah apa?" 
Pilot 2: "Lengkeng." 
Pilot 1: "Lengkeng? Itu kan gampang, kecil, gak sakit lagi!" 
Pilot 2: "Emang betul. Semua lengkeng hampir aku masukkan semua ke dalam lobang pantat. 
Tapi ya itu, tiba-tiba aku tertawa dan semua lengkeng yg aku sudah masukkan keluar semua...." 
Pilot 1: "Bego kamu! Kog ketawa?" 
Pilot 2: "Habis pas mau masukin lengkeng no.10 aku liat Pilot 3 bawa DUREN!" 
Pilot 1: "??????????" 
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Cewek Telanjang Naik Taksi 

Cewek telanjang nekat naik taksi, sopir taksi pun melotot. Si cewek pun marah-marah. 
"Gak pernah liat orang telanjang apa!!!" 
 
Sopir taksipun menjawab, 
"Aku cuma bingung kamu nanti ngeluarin duit dari mana!!!" 
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Drama Malam Pertama 

Sepasang pengantin, Koko dan Desy, akan melalui malam pertamanya. Setelah acara usai, 
sepasang pengantin ini masuk kamar. Di kamar sudah tertumpuk kado dari rekan-rekan mereka. 
Satu persatu kado di buka, mendadak Desy tertawa girang. Apa pasal? Ternyata dia menemukan 
kado berisi sepatu... dia mau mencoba memakai, ternyata sepatu tersebut kekecilan. dia terus 
memaksa, namun sia-sia. Koko yang melihat tidak tega, terus bertanya: 
 
Koko : "Kenapa, terlalu sempit?" 
 
Desy : "Iya mas, sakit nih..." 
 
Koko : "Saya masukin perlahan-lahan ya?" 
Desy : "Iya mas, tapi jangan keras-keras ya?" 
 
Suaminya membantu memakaikan sepatu sempit itu di kaki isterinya dengan sedikit memaksa. 
 
Desy : "Mas, sakit mas... anunya terlalu sempit..." 
Koko : "Tahan donk, saya coba lagi ya?" 
 
Tanpa mereka sadari, orang tua mempelai perempuan, Mak Mimien, lagi nguping di balik pintu 
kamar pengantin... rupanya ibu mempelai perempuan ini berpikiran lain... dia tidak tega kepada 
anak perempuanya yang mengalami kesulitan saat malam pertama, saking tidak tahannya, 
terpaksa ibu mempelai wanita menyela dari balik pintu. 
 
Mak Mimien: "Kenapa nak, susah masuknya?" 
 
Desy : "Iya maaak..." 
 
Koko : "Kekecilan sih tanteeee..." 
 
Mak Mimien : "Coba olesin dengan air liur..." 
Koko : "Akan saya coba tante." 
Desy : "Cepat dong mas, dipoles ama air liur..." 
 
Dengan tergesa-gesa pengantin pria memoles seluruh permukaan kaki isterinya dengan air liur. 
 
Koko: "Coba dimasukkan lagi ya sayang???" 
Desy : "Iya mas..." 
 
Setelah dimasukkan kaki yang dipolesi liur tadi ternyata dengan mudah masuk. 
Koko : "Nah... masuk kan???" 
 
Desy : "Iya... tapi..." 
Koko: "Kenapa, masih sakit ya?" 
 
Desy : "Iya, tadi gak terlalu sih, malah udah enak." 
 
Mak Mimien: "Nah... tuh bisa masuk kan? Sekarang tinggal digoyang nak."  



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

12 

AKU (Chairil Anwar Junior) 

Aku Pria Jalang  
Dari Kumpulannya Yang Terbuang  
Aku Kecantol Wanita Jalang  
Demi Tubuhnya Kuhambur Uang  
Gejolak Hasrat Nafsu Berpetualang  
Membuat Masakan Di Rumah Terasa Kurang  
Aku Anak Manusia, Aku Anak Malang  
Affairku Akhirnya Tercium Orang  
Karir Sukses Agency Akhirnya Hilang  
 
Karena Ada Kelemahanku Yang Bisa Diserang  
Semuanya Hancur Gara-gara Selembar Kutang  
Kepada Siapa Aku Pantas Berang? 
 
Semua Kesalahan Kulimpahkan Kepada Si Jalang  
Tetapi Sebenarnya Godaan Si Wanita Jalang  
Takkan Mempan Kalau Akunya Sendiri Tidak Jalang!  
Kesadaran Selalu Datang Menjelang Petang  
Kini Yang Ku-punya Tinggal Tulang  
Tapi Sebelum Aku Berpulang  
 
Aku Ingin Berpesan Kepada Sesama Hidung Belang !  
Kiamat segera datang.......!!!!  
Tobatlah mulai sekarang......  
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Cowok lagi Kesel Banget 

Seorang cowok cerita ke temannya, 
 
"Gue kesel banget!" 
"Oh ya? kenapa emang?" tanya temennya. 
 
"Semalem gue kenalan ama cewek cakep di cafe, trus kita ke rumahnya, dia ngajakin begituan, 
pas kita mo buka baju, tau-tau suami nya dateng. Kaget gue langsung lompat ke jendela kamar 
sambil ngumpet gantungan di bawah jendela dengan jari gue!" 
 
"Wah, sial banget lo" sahut temennya. 
"Yeah, tapi itu belum apa-apa" lanjut cowok itu 
"Pas suaminya masuk kamar ngeliat istrinya, dia ngomong 'Wah... kebetulan kamu udah 
telanjang, bentar aku kencing dulu'. Lalu tau gak, si suami brengsek jorok itu kencing lewat 
jendela pas kena kepala gue" 
 
"Ya ampun!" Temennya geleng-geleng kepala. 
 
"Pantesan aja loe kesel banget" 
 
"Yeah, tapi bukan itu yang bikin gue kesel" 
"Udah itu, aku dengerin mereka begituan mesra banget. Setelah mereka selesai, suaminya 
ngebuang kondom nya keluar jendela, tau gak jatuh dimana? Pas di kepala gue!" 
 
"Busyet, loe apes banget!" kata temennya 
"Bentar gue belum selesai, yang bikin gue lebih kesel lagi pas suaminya mau buang air, ternyata 
toiletnya rusak, jadi dia pup sambil 
jongkok di pinggir jendela, pas jatuh diatas kepala gue!" 
 
"Wah..wah, pasti lengkap deh penderitaan loe" sahut temennya. 
 
"Yeah... yeah... tapi loe tau gak, yang paling bikin gue KESEL... KESEL... KESEEELL banget? 
Pas gue liat kebawah ternyata kaki 
gue jaraknya cuma 10 centi dari tanah..." 
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Layanan Pijat Plus-Plus 

Tersebutlah seorang pemuda yang ganteng dan gagah. Setelah melalui perjalanan jauh, akhirnya 
pemuda itu tiba di suatu hotel. Karena lelah, dia meminta layanan pijat. 
 
Resepsionis: "Mas mau layanan pijat biasa atau yang plus-plus?" 
 
Pemuda: "Yang plus saja deh, badan saya cape sekali." 
 
Resepsionis: "Ya udah, mas tunggu saja di kamar mas, no 666." 
 
Pemuda itu pun segera santai dan tiduran di kamar 666. Tak lama kemudian pintu pun diketuk, 
dan masuklah si tukang pijit yang cakep, sexy & bahenol. 
 
Pemuda: "Mbak, saya dibuka baju dulu yach, trus dipijit pelan-pelan. Cape bener neh..." 
 
Tukang Pijit: "OK mas, sekarang rebahan dulu saja saya mau bersiap-siap... "(sambil membuka 
bajunya) 
 
Pemuda: OK! 
 
Tak lama kemudian, si tukang pijit mulai duduk diatas punggung sang pemuda dan melenggak 
lenggokkan badannya sambil menunggu pemuda itu ON. 
 
Setelah 10 menitan, si pemuda tak kunjung on, maka Tukang Pijit itu ber striptease diatas 
ranjang. Tapi si pemuda tetep aja santai... 
 
Pada menit ke 20, si Tukang Pijit sudah cape menari dan mulai memegang2 anunya si pemuda, 
yang tetep loyo juga. 
 
Pada menit ke 30, si Tukang Pijit udah menyerah dan kecapaian. Tiba-tiba pemuda itu berkata, 
"Nggak usah repot2 mbak, terima kasih. Saya ini homo.. saya cuma minta dipijit aja kok." 
 
Tukang Pijit: "Pantesan loyo terus..." 
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Cirine wong seko entute 

o Wong sing ORA JUJUR 
Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo. 
o Wong GOBLOG 
Wong sing ngempet ngentut sampai jam-2-an. 
o Wong sing JEMBAR WAWASAN'E 
Wong sing ngerti kapan kudu ngentut. 
o Wong sing SENGSORO 
Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut. 
o Wong sing MISTERIUS 
Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti. 
o Wong sing GUGUPAN 
Wong sing ujug-2 nyetop entute nek pas lagi ngentut. 
o Wong sing PERCOYO DIRI (PD) 
Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi. 
o Wong sing KEJEM (SADIS) 
Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone. 
o Wong sing ISINAN 
Wong sing nek ngentut terus ke'isinan dhewe. 
o Wong sing STRATEGIS 
Wong sing nek ngentut ning ngarep'e wong lio iso nylamurke entut'e nganti wong lio ora 
kepikiran maneh. 
o Wong sing BODHO 
Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero-2 dienggo ngganti entute sing metu. 
o Wong sing GEMI 
Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik-2. 
o Wong sing SOMBONG 
Wong sing seneng ngambu entute dhewe. 
o Wong sing RAMAH 
Wong sing seneng ngambu entute wong liyo. 
o Wong sing ORA RAMAH 
Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-2. 
o Wong sing KE-KANAK-2-AN 
Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk-2. 
o Wong sing ATLETIS 
Wong sing nek ngentut karo ngeden. 
o Wong JUJUR 
Wong sing ngakoni nek awak'e bar ngentut. 
o Wong PINTER 
Wong sing iso niteni ambune entut wong lione. 
o Wong SIAL 
Wong sing dientuti terus karo wong lio. 
o Wong sing KURANG KONTROL DIRI 
Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase. 
o Wong sing ORA IKHLAS 
Nggak mambu entute dewe wong liya sing mambu muring- 2. 
o Wong sing GEMI 
Wong sing menowo ngentut metune swara entut di-endat-2 dadi ping 7. 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

16 

o Wong sing SOK AMAL 
Wong sing menowo ngentut metune dibrolno sak ampase. 
o Wong RA NGGENAH 
Angger ngentut silite ditempeli terompet ben samsaya banter swarane. 
o Wong RA UMUM 
Yen ngentut dilagokake. 
o Wong PENSIUNAN PRAJURIT 
Yen ngentut di-penggak-2 kareben swarane kadya unining bedil. 
o Wong RA SABARAN 
Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu. 
o Wong SOLO / YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo !) 
Entute aluun banget dawa lan sajak ndandang gulo. 
o Wong RADUWE GAWEAN 
Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca). 
Tambahan : 
Wong GENDHENG : Wong sing ngamati ciri-2-ne wong liya saka carane ngentut !  
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Malam Pertama Anton 

Hari ini adalah hari pernikahan Anton dengan Indah (samaran aja kok bukan beneran !), dua 
sejoli dari sebuah dusun. Dua sejoli ini sama - sama gak tahu yang harus dilakukan pada malam 
pertama. 
 
Jadi pada malam pertama mereka tidak diisi dengan "adegan-adegan" yahut, mereka hanya tidur 
bareng aja. 
 
Esoknya ayah Anton bertanya, "Gimana, Ton ? asyikkan malam pertamanya?" 
 
Si Anton menjawab polos, "Biasa aja kok Pak ! kita kan hanya tiduran biasa." 
 
Ayah Anton heran, "Lho jadi kalian nggak gitu - gitu ?" 
 
"Gitu - gitu gimana to Pak ?", tanya Anton 
 
Dengan bijaksana Ayah Anton menjelaskan, "Gini lho Tole ! kalo malam dalam rumah tangga, 
kamu diwajibkan untuk berhubungan intim dengan istri. Caranya 'adek' kamu dimasukkin ke 'itu' 
nya istrimu !" 
 
Mendapat penjelasan dari Ayahnya, Anton langsung mempraktekkan pada malam harinya. 
 
Esoknya Ayah Anton kembali bertanya, "Gimana ? Asyikkan ?" 
Si Anton menjawab dengan polos juga, "Asyik gimana, kan cuma dimasukin doang !" 
Ayah Anton heran lagi, "Cuma dimasukin ? gak dikeluarin ?" 
"Lho gimana to, Pak? katanya dimasukkin kok disuruh dikeluarin ?", tanya Anton 
 
Dengan bijaksana Ayah Anton memberi solusi 
 
"Gini aja, Le! nanti malam Bapak ada diluar deket kamar kamu! Bapak akan bawa kenthongan, 
nanti kalo kamu denger suara THUNG itu tandanya dimasukin, kalo denger suara THUNG lagi 
itu tandanya ditarik ! ok ! " 
 
"Oke deh, Pak ", jawab Anton 
 
Malamnya Ayah Anton sudah bersiap di luar rumah dekat kamar Anton dan Indah dengan 
kenthongannya. Si Anton pun udah bersiap diri. 
 
Pada saat yang tepat Ayah Anton membunyikan 1 bunyi kenthongan THUNG, mendapat tanda 
itu si Anton langsung memulai tugasnya untuk "masuk". Beberapa detik kemudian terdengar 
suara THUNG lagi, dan Anton langsung "ditarik". Beberapa detik kemudian terdengar suara 
THUNG lagi, dan Anton langsung "masuk", begitu seterusnya hingga suara kenthongan menjadi 
lebih cepat dengan tempo sedang  
 
"THUNG...THUNG ...THUNG ...THUNG THUNG... THUNG... THUNG... THUNG" 
 
Antonpun mengikuti irama dan akhirnnya Anton dan istrinya pun mendapatkan makna yang 
sesungguh tentang malam pertama 
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Tanpa diduga datang segerombolan petugas rondha yang sama - sama membunyikan kenthongan 
dengan tempo yang cepat. Suara kenthongan itu bersatu dengan suara kenthongan Ayah Anton, 
sehingga tempo dari suara kenthongan menjadi secepat tempo lagunya Metallica. Tempo inipun 
diikuti Anton 
 
THAK THUNG THUNG THUNG TERRR THAK THUNG THUNG THUNG TERRR THAK 
THUNG THUNG THUNG TERRR THUNG THUNG THUNG THUNG THUNG THAK 
THUNG THUNG THUNG TERRR THUNG THUNG THUNG THUNG THUNG THAK 
TERRRR THUNG THUNG THUNG THUNG THUTNG THUTNG THUNG THUNG THUNG 
THUNG GLERRR 
 
"BAAAAAAAAPPPPPPPAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKK................ !!!! ", jerit Anton 
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Menjaga Keperawanan dengan Jarum Pentul 

Seorang ibu memberi pesan kepada anak perempuannya... 
 
Ibu : Nak... Tolong dijaga baik-baik keperawanan kamu, jangan sampai jatuh sebelum kamu 
menikah! 
 
Anak : Baik bu, akan aku jaga dengan baik. 
 
Suatu hari sang anak lagi jalan-jalan, tetapi sepanjang jalan sang anak selalu nengok ke belakang 
dan jalan pelan-pelan. Ditengah perjalanan ia bertemu seorang pemuda kampungnya. 
 
Pemuda : Kanapa jalanmu sambil nengok belakang, ada apa? 
 
Anak : Anu mas, aku takut keperawananku jatuh. 
 
Pemuda : Oohh... gitu toh! Gimana kalo kamu ikut aku biar kaperawananmu aku paku pakai 
jarum pentul biar gak jatuh!? 
 
Anak : Beneran mas? Aku mau! 
 
Sampe dirumah sang pemuda, mereka melakukan pemakuan pake jarum pentul asli punya sang 
pemuda. 
 
Anak : Mas... Kog sakit sih??? 
 
Pemuda : Iya, karena jarum pentulnya besar, biar kuat dan enggak jatuh lagi kalau kamu jalan! 
 
Seusai peristiwa tersebut, baliklah anak gadis itu kerumahnya. Sampainya dirumah, ia langsung 
menemui ibunya. 
 
Anak : Bu... Sekarang aku enggak takut lagi keperawananku jatuh karena tadi udah di paku biar 
kuat dan enggak bisa jatuh! 
 
Ibu : Di paku!!!!... 
 
Anak : Iya... pakai jarum pentul punya anak kampung desa sebelah! Jarumnya kuat dan besar, 
kata anak kampung itu biar kuat dan enggak jatuh lagi. 
 
Mendengar perkataan anaknya seketika ibunya pingsan.... 
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Menawari Uang Untuk Bisa Berhubungan Seks 

Joni ingin berhubungan sex dengan rekan kerja wanita di kantornya. Tapi sang cewek teryata 
sudah menjadi milik seseorang. 
 
Suatu hari, si Joni merasa sangat frustasi memikirkan hal itu, sampai akhirnya dia menemui 
wanita itu dan berkata, "Aku akan beri kamu Rp. 1 juta, kalau kamu mau melayaniku". Tapi 
kontan si rekan wanitanya bilang, "Tidak Mau!!" 
 
Joni bilang, "Aku akan sangat cepat kok, aku akan melemparkan uangnya di lantai, saat kamu 
selesai mengambil uang dilantai aku juga akan berhenti 'menjamahmu'." 
 
Si Cewek berpikir sesaat, dan kemudian bermaksud berkonsultasi dengan pacarnya. Kemudian 
dia menelpon pacarnya dan menceritakan penawaran itu. 
 
Pacarnya bilang, "Minta Rp. 5 juta ke dia dan ambil uangnya secepat mungkin. Aku rasa dia tidak 
akan sempat menurunkan celananya" 
 
Akhirnya si wanita itu setuju dengan penawaran itu. 
 
Setengah jam berlalu, dan si pacar menunggu ditelpon rekan wanita itu. Sampai akhirnya setelah 
45 menit berlalu, si Pacar tidak sabar dan menelpon. Dia bertanya, "Hei bagaimana, apa yang 
terjadi?, kok lama banget?" 
 
Si rekan wanita itu bilang, "Kurangaja........ehhh.........Dia menggunakan uang koin" 
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Malam Pertama Ibarat Penjahat dan Penjara 

Sepasang pengantin baru sedang bersiap menikmati malam pertama mereka. Pengantin 
perempuan berkata, "Mas, aku masih perawan dan tidak tahu apa-apa tentang seks. Maukah Mas 
menerangkannya lebih dulu sebelum kita melakukannya?" 
 
"Seks itu sederhananya begini?., kita umpamakan penjara, punya kamu selnya dan punyaku 
penjahatnya. Di penjara, penjahat harus dimasukkan ke dalam sel," terang pengantin lelaki. Lalu 
mereka pun mulai bercumbu mengarungi lautan asmara. 
 
Ketika sudah selesai dan si pengantin lelaki sedang berbaring akan memejamkan mata, si 
pengantin perempuan berkata, "Mas, penjahatnya lepas." 
 
Pengantin lelaki pun mulai lagi memasukkan 'penjahatnya'. Rupanya si pengantin perempuan 
sangat menikmati hubungan asmara yang baru pertama ini ia rasakan. Setiap kali selesai, ia selalu 
mengatakan bahwa penjahatnya lepas atau melarikan diri, keluar dari selnya. 
 
Setelah sekian kali, si pengantin lelaki dengan nafas terengah-engah berkata, "Dik, penjahat yang 
ini tidak menjalani hukuman seumur hidup." 
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Menilai Sekretaris dan Atasannya 

Dalam lingkungan kantor, kita sering melihat berbagai macam sifat dan karakter manusia. 
Kadangkala kita sulit membaca karakter-karakter mereka, berikut adalah sedikit karakter dan sifat 
dari karyawan kantor, dalam hal ini saya coba fokuskan pada sekretaris dan atasannya agar kita 
tidak salah tanggap tentang prilaku mereka. 
 
Disusun dan ditulis oleh pakar dalam bidangnya. 
 
Sekretaris baik - "Pak, saya ketikin ya?" 
Sekretaris genit - "Pak, saya kitikin ya?" 
 
Boss baik - "Mau dong!" 
Boss nakal - "Maauu dooooongng." 
 
Sekretaris baik - Duduk di kursi 
Sekretaris genit - Duduk di lengan-kursi 
 
Boss baik - Menarik nafas bila melihat sesuatu yang tidak benar  
Boss nakal - Menarik nafas bila melihat sekretaris yang "tidak benar" 
 
Sekretaris baik - Memijit key-board 
Sekretaris genit - Memijit si-boss 
 
Boss baik - "Kesini !" 
Boss nakal - "Sini doong" 
 
Sekretaris baik - Smoke After Lunch 
Sekretaris genit - Shower After Lunch 
 
Boss baik - "Sini naik mobil" 
Boss nakal - "Sini,.. naik dong" 
 
Sekretaris baik - Pulang larut, lembur-banyak kerjaan  
Sekretaris genit - Pulang larut, LemBur-Lempengin Burung 
 
Boss baik - "Nanti dinner bareng ya" 
Boss nakal - "Nanti supper bareng yaah" 
 
Sekretaris baik - "Sudah siap Pak?" 
Sekretaris genit - "Sudah siap belum ?" 
 
Boss baik - "Ambilkan pakaian saya di laundry" 
Boss nakal - "Ambilkan handuk saya di lemari" 
 
Sekretaris baik - Waktu tertusuk jarum "Aww" 
Sekretaris genit - Waktu tertusuk jarum "Ahh" 
 
Boss baik - "Saya puas dengan pekerjaan kamu" 
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Boss nakal - "Saya puas dengan permainan kamu" 
 
 
Sekretaris baik - Waktu sedang tertekan "Aduuh pusing"  
Sekretaris genit - Waktu sedang tertekan "Aduuhhhhhhh" 
 
Boss baik - Memperhatikan pakaian dan kerja sekretarisnya 
Boss nakal - Memperhatikan pakaian dan gaya sekretarisnya 
 
Sekretaris baik - Pakaiannya mahal boros bahan 
Sekretaris genit - Pakaiannya murah ngirit bahan 
 
Boss baik - Suka menelan obat Dokter 
Boss nakal - Suka menelan ludah 
 
Sekretaris baik - Tebar senyum 
Sekretaris genit - Tebar pesona 
 
Boss baik - Suka daun lalapan 
Boss nakal - Suka daun muda 
 
Sekretaris baik - "Nanti mau keluar Pak?" 
Sekretaris genit - "Sudah mau keluar Pak?" 
 
Boss baik - Memilih sekretaris dari pengalaman dan kemampuannya  
Boss nakal - Memilih sekretaris dari jam terbang dan keahliannya 
 
Sekretaris baik - "Keluarnya nanti lama Pak?" 
Sekretaris genit - "Keluarnya masih lama Pak?" 
 
Boss baik - "Ini gaji kamu" 
Boss nakal - "Ini bayaran kamu" 
 
Sekretaris baik - Selalu siap melayani tamu dan bos 
Sekretaris genit - Selalu siap melayani.. 
 
Karyawan baik - Membaca prosedure dan perjanjian kerja 
Karyawan tidak produktif - Baca e-mail melulu 
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Mencelupkan Jari ke 'Kolam' Istri 

Sepasang suami istri yang baru saja menikah tengah berbaring. Sang istri telah bersiap-siap untuk 
tidur sedangkan suaminya menyalakan lampu baca untuk membaca sebuah buku. 
 
Pada saat tengah membaca tersebut, si suami berhenti sejenak, memasukkan tangannya ke dalam 
celana isterinya dan meraba-raba 'kolam' istrinya tersebut. Lantas ia meneruskan bacaannya. Ia 
kembali melakukan hal ini berkali-kali sehingga lama kelamaan isterinya menjadi terangsang. 
Tak lama kemudian, istrinya bangun, duduk pada badan suaminya serta mulai membuka baju dan 
celananya.  
 
Suaminya menjadi heran dengan perbuatan isterinya ini dan bertanya, "Apa-apaan ini? Kok lepas 
baju segala sih? 
 
Jawab istrinya, "Kamu memasukkan jarimu berkali-kali. Aku pikir itu adalah pemanasan dan kau 
ingin 'mengajakku' malam ini" 
 
"Ah, nggak sama sekali kok!", jawab suaminya. 
 
"Lantas, kenapa kau melakukan itu terus menerus?" 
 
"Aku cuma membasahkan jariku agar bisa membalik halaman pada buku yang sedang aku baca 
ini" 
 
"Kurang azaaarrr ..... !!!" 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

25 

Giliran Inem Dong 

Nyonya Besar curiga sama si Inem pembantunya ada main sama si Tuan Besar. Karena setiap kali 
Tuan Besar bilang mau pergi bisnis ke luar kota, malamnya si Nyonya merasa ada seseorang di 
kamar si Inem. Suatu hari pada saat Tuan Besar bilang mau keluar kota, malamnya si Nyonya 
ngomong ke si Inem, 
 
"Nem, malam ini ibu mau tidur di kamar kamu, kamu boleh tidur di sofa.". 
 
Si Inem merajuk, "Wah, kenapa bu? Nggak mau ah!". 
 
"Jangan banyak tanya, nanti tak pecat!". 
 
Si Inem terpaksa menurut. Malamnya sewaktu si Nyonya sedang tidur di kamar pembantu yang 
gelap, pintu kamar tiba-tiba terbuka, seorang laki-laki masuk. Si Nyonya berpikir, "Rasain lu, 
suami mata keranjang, dia enggak tahu si Inem nggak tidur disini, gue mo tahu cara dia main gila 
ama Inem!!!". 
 
Selanjutnya yang si Nyonya rasakan adalah kenikmatan yang luar biasa, sehingga saking 
nikmatnya si Nyonya enggak mau maklumatkan perang malam itu. Cuma si Nyonya merasa 
senang campur heran karena anunya si Tuan Besar malam itu serasa lebih kencang dan lebih 
besar dari biasanya. 
 
Besok malamnya si Nyonya bilang sama si Inem dia mau tidur lagi di kamar pembantu, si Inem 
nggak bisa buat apa2. 
Malam itu si Nyonya merasakan lagi kenikmatan bak di surga dan dia merasa anunya suaminya 
kali ini tidak hanya lebih kencang dan besar tetapi juga panjang. Si Nyonya benar2 puas. 
 
Besoknya begitu lagi, tetapi kali ini si Nyonya benar2 hampir kepayahanan karena anunya si 
Tuan Besar lebih perkasa dari 2 malam sebelumnya, benar2 kencang, panjang dan besar. Si 
Nyonya benar-benar puas habis2an. Besok malamnya si Nyonya bilang mau tidur lagi di kamar si 
Inem, tetapi kali ini si Inem benar2 ngebantah, dia bilang,  
 
"Nyonya, maapin Inem, kali ini Inem benar-benar enggak terima!". si Nyonya marah, katanya, 
"Enak aja, elu main sama laki gue, harusnya gue yang enggak terima!". Si Inem kaget, lalu 
ngejawab,  
 
"Nyonya salah sangka, malam pertama waktu nyonya tidur di kamar Inem, yang masuk itu si 
Dedi, jongos Nyonya yang cakep itu, malam kedua itu giliran si Joko, tukang kebun Nyonya yang 
kekar dan kece itu, dan kemarin malem itu kan si Mustafa, supir tuan besar yang keturunan Arab 
yang keren dan macho itu. Nah malam ini Inem nggak mau digantiin lagi sama nyonya,lagian 
bisa gawat nyonya, Bahaya, bisa kualat!!!...". 
Si Nyonya hampir pingsan bertanya, "Emang malam ini giliran siapaaaa?". 
 
"Giliran Steve, anak Nyonya!" 
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Lelaki Bangsat 

Seorang gadis berusia 20-an menemui dr. Tomi, seorang dokter pakar jiwa. 
 
"Dokter, saya merasa amat marah pada pacar saya sehingga saya memanggilnya lelaki bangsat. 
Ada kalanya saya rasa dia keterlaluan, dan ada kalanya pula saya rasa memang patut saya 
memanggil dia seperti itu.." "Hmm.. panggilan itu memang hinaan yg agak melampaui batas 
untuk seseorang.. tapi, mungkin kamu punya sebab tersendiri sehingga memangilnya demikian. 
Ceritakanlah kpd saya agar saya dapat membantu.." 
 
"Ya memang ada.. pd satu malam kami berduaan dalam mobil di tepi pantai. 
 
Dia pegang tangan saya." "Dia pegang tangan kamu seperti ini?" dr Tomi memberi contoh. 
"Ya. seperti yg dokter lakukan" 
"Kalau hanya ini, tidak sepatutnya dia dipanggil bangsat dong. Itu tandanya dia tidak mau 
berpisah dgn kamu..." 
"Kemudian dia merapatkan badannya k epada saya dan memeluk bahu saya..." 
"Dia lakukan seperti inikah?" 
"Ya. seperti inilah dia peluk saya dokter.." 
"Itu bukan bangsat, itu tandanya dia mau sentiasa berdampingan dgn kamu" 
kata dr Tomi. 
 
"Kemudian dia cium saya.." 
 
"Dia cium kamu seperti ini ?" 
"Ya. Ciumannya sama seperti yg dokter lakukan." 
"Kalau sekadar ciuman seperti ini, masih belum boleh dipanggil bangsat dong, itu tandanya dia 
sayang kamu, toh?" 
"Kemudian dia memasukkan tangannya kedalam baju saya & meraba2 buah dada saya dokter.." 
"Dia lakukan seperti ini kah?" 
"Ya, seperti yg dokter lakukan inilah cara dia memperlakukannya.." 
"Itu bukan bangsat, itu tandanya dia mau membelai diri kamu.." 
 
 
"Kemudian dia menanggalkan semua pakaian saya satu persatu.." 
"Adakah kamu membantah tindakannya?" 
"Tidak, saya merelakannya sebab saya sayang dia.." 
"Dia tanggalkan pakaian kamu seperti ini ?" 
"Ya, sampai saya telanjang bulat seperti ini dokter..." 
 
"Itu masih belum layak dipanggil bangsat, karena dia sebetulnya ingin mengenali diri kamu 
seutuhnya" 
"Kemudian dia mencumbui saya lalu melakukan hubungan seksual dgn saya dok..." 
"Dia lakukan seperti yg kita lakukan tadi kah?" 
"Ya. Memang itulah yg dia lakukan ketika itu" 
"hmm, itu juga masih belum boleh dipanggil bangsat. Itu tandanya dia memerlukan kamu dong!" 
 
"Tapi kemudian dia memberitahu saya bahwa dia sebenarnya mengidap AIDS" 
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"HAH?? BRENGSEK!! DIA..MEMANG .. BANGSAT!!.. BANGSAAATTT!!!!.. LELAKI 
BAAANGSAAAAAAAATTTTTT!!!!!!!!......" 
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Bercak Merah Sehabis Bercinta 

Suatu malam ada sepasang suami istri yang sedang bercinta. Malam berlalu dan merekapun 
terbangun. 
 
Istri : "Pa, tadi malam Papa hebat....!" 
 
Suami : "Kamu juga hebat Ma..." 
 
Mereka beranjak dari tempat tidur, sang Suami terkejut melihat anunya penuh bercak berwarna 
merah. 
 
Suami : "Ma, anuku kok penuh bercak2 merah ya? Jangan2 aku terkena HIV!" 
 
Istri : "Periksa ke dokter aja Pa.. Mudah-mudahan masih bisa diobati..." 
 
Sang suami pun pergi memeriksakan diri ke dokter spesialist. 
 
Suami : "Saya mau periksa dok...?" 
 
Dokter : "Apa keluhan bapak?" 
 
Suami : "Begini dok, anu saya kok ada bercak-bercak merahnya ya?" 
 
Dokter : "Coba saya periksa..?" 
 
Setelah beberapa menit, hasil test pun didapat. 
 
Suami : "Saya sakit apa dok....?" 
 
Dokter : "Bapak tidak sakit apa-apa, tapi coba beritahu Istri bapak supaya kalau memakai lipstick 
tidak terlalu tebal...!" 
 
Suami : (Tersenyum malu) "Baik dok, terima kasih..." 
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Puisi Suami yang Minta Ijin Poligami 

Istriku, 
Jika engkau bumi, akulah matahari 
Aku menyinari kamu 
Kamu mengharapkan aku 
Ingatlah bahtera yg kita kayuh, begitu penuh riak gelombang 
Aku tetap menyinari bumi, hingga kadang bumi pun silau 
Lantas aku ingat satu hal 
Bahwa Tuhan mencipta bukan hanya bumi, ada planet lain yg juga mengharap aku sinari 
Jadi.. 
Relakanlah aku menyinari planet lain, menebar sinarku 
Menyampaikan faedah adanya aku, karna sudah kodrati 
dan Tuhan pun tak marah... 
 
Balasan Puisi sang istri ... 
 
Suamiku, 
Bila kau memang mentari, sang surya penebar cahaya 
Aku rela kau berikan sinarmu kepada segala planet yg pernah TUHAN 
ciptakan karna mereka juga seperti aku butuh penyinaran dan akupun juga 
Tak akan merasa kurang dengan pencahayaanmu 
AKAN TETAPIIIIIIII.. 
Bila kau hanya sejengkal lilin yg berkekuatan 5 watt, jangan bermimpi menyinari planet lain!!! 
Karena kamar kita yg kecil pun belum sanggup kau terangi 
Bercerminlah pd kaca di sudut kamar kita, di tengah remang-remang 
Pencahayaanmu yg telah aku mengerti utk tetap menguak mata 
Coba liat siapa dirimu... MENTARI atau lilin ? PLIS DEH...!!! 
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Beda Merokok dan Dirokok 

AKTIFITAS 
 
Menghasilkan asap (M) Menghasilkan cairan (D) 
Aktifitas ini lebih baik diudara terbuka (M) Hanya orang nekat melakukannya di udara terbuka 
(D) 
Asapnya menggangu lingkungan (M) Bisa diarak keliling lingkungan (D) 
Di udara dingin merokok sambil berjaket (M) Meski dingin sekali, celana dibuka lebar (D) 
Hangat di mulut (M) Hangat di bawah (D) 
Perlu korek api (M) Korek api sangat berbahaya untuk hal ini (D) 
Perlu asbak (M) Perlu tissue, saputangan atau handuk (D) 
Menggunakan mulut sendiri (M) Mulut org lain, bisa 1 atau lebih (D) 
Tangan sendiri aktif (M) Tangan orang lain otomatis aktif (D) 
Mulut sendiri aktif (M) Mulut orang lain bisa pegel-pegel (D) 
Saat merokok kadang suka meludah (M) Suka diludahin (D) 
Sesudah merokok meludah juga (M) Kadang-kadang bisa muntah (D) 
Saat merokok bertopang kaki dgn santai (M) Kaki terbuka dan tubuh sesantai mungkin (D) 
Ada yg suka menggigit (Filter) rokoknya (M) Ada bahaya tergigit memang (D) 
Sesudah selesai kadang perlu cuci mulut (M) Kalau tdk hati-hati perlu cuci celana dlm (D) 
 
SISI KESEHATAN 
Merokok bisa menyebabkan impotensi (M) Dirokok menyebabkan ereksi (D) 
Merokok bisa menyebabkan sakit jantung (M) Dirokok bikin kejang-kejang dan lemas (D) 
Merokok menyebabkan batuk uhuk-uhuk (M) Dirokok menyebabkan batuk ugh-ugh (D) 
Merokok berbahaya bagi wanita hamil (M) Pria paling sering dirokok wanita hamil (D) 
Merokok bisa merusak janin (M) Sesudah dirokok, pria bisa memberi janin (D) 
 
SISI EKONOMINYA 
 
Kalau mau gratis perlu minta (M) Perlu merayu untuk dapat gratis (D) 
Kalau beli per batangnya cukup murah (M) Semurah-murahnya lebih mahal daripada rokok (D) 
Merokok = membayar pajak (M) Dirokok = membayar service (D) 
Bisa beli di pinggir jalan (M) Hanya pinggir jalan tertentu ada ginian (D) 
Bisa beli di supermarket (M) Kadang-kadang bisa dapat di Mall (D) 
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Rumus Matematika di Buku Pak Guru 

Ada seorang murid bernama Tarom, dia pintar semua mata pelajaran, kecuali pelajaran Fisika, 
sehingga ketika ada pelajaran Fisika dia selalu ditanya oleh gurunya. Saat itu pelajaran mengenai 
Suhu. 
 
Guru : "Rom, apa arti F, C, R dan K?" 
 
Tarom : "(Setelah berpikir cukup lama) Tidak tahu pak..." 
 
Guru : "Dasar bodoh! itu adalah Farenheit, Celcius, Reamur dan Kelvin." 
 
Tarom : "Kok bisa?" 
 
Guru : "Lihat saja buku paketmu!" 
 
Murid-murid : "Hhuuuuuuu......!" 
 
Mulai hari itu Tarom berencana untuk balas dendam. Suatu hari waktu membaca buku porno 
milik pak guru yang dia sembunyikan, Tarom mendapat ide, "Siiiip... kebetulan besok ada 
Fisika!", pikirnya. Keesokan harinya. 
 
Tarom : "Pak, bapak kan sering memberi pertanyaan pada saya, sekarang gantian saya yang 
memberi pertanyaan pada bapak, bagaimana?" 
 
Guru : "siapa takut!" 
 
Tarom : "Tolong jabarkan (A-AH)(DI/CosA)(1X)(-TA)(2X)" 
 
Guru : "Memangnya rumus apaan tuh!!!..." 
 
Tarom : "Bapak nggak tahu kan?" 
 
Guru : (Menggelengkan kepala) 
 
Tarom : "Itu sih kecil.. Rumus itu penjabarannya AMINAH DIPERKOSA 1X MINTA 2X" 
 
Guru : "Kok bisa???" 
 
Tarom : "Lihat aja dibuku porno bapak...!!!" 
 
Guru : "GEEEERRRRR!!!..." 
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Salah Pengertian di Malam Pertama 

Si Manalu baru saja kawin dengan Tukiyem. Tapi pada malam pertama mereka tidak langsung 
berhubungan intim, karena mereka lelah sehabis menyiapkan pesta. Pada malam harinya mereka 
makan bakso bersama di dalam kamar. Ibunya Manalu menguping dari balik pintu dan 
mendengar suara... 
 
Tukiyem : "Mas, sudah dikocok kok gak keluar-keluar." (Sambil mengocok botol sambal.) 
 
Manalu : "Jelas aja, lobangnya kekecilan!" 
 
Tukiyem : "Ya sudah, ujungnya saya gunting saja!" 
 
Ibunya Manalu langsung kaget, mendobrak pintu kamar dan berteriak, "Jangan!!! Anu anak saya 
jangan digunting!". 
 
Manalu & Tukiyem : **#@##^%&??!!! 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

33 

Celana Dalam Siapa 

Yanti baru saja pulang dari tugas luar kota. Sesampai di rumah, di dalam lemarinya, dia 
menemukan celana dalam perempuan yang bukan miliknya. Dengan berang dia bertanya kepada 
suaminya, 
"Ini celana dalam siapa?" 
"Mana aku tahu," jawab suaminya. 
Tersinggung dengan jawaban suaminya, Yanti memanggil 
Inem pembantunya untuk mencaritahu. "Nem, kamu pasti tahu ini celana siapa?" tanya Yanti. 
 
"Nggak tahu Nyah. Saya nggak pernah pakai celana dalam, Tuan aja tahu." 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

34 

Rasa Sperma 

Suatu hari di Kampus, sedang ada pelajaran biologi... 
 
Sang profesor sedang menjelaskan mengenai sperma dan alat-alat reproduksi.. 
 
Profersor: "Sperma itu mengandung banyak glukosa, zat-zat yg ada di gula..." 
Lalu ada murid cantik dan bahenol bertanya... 
 
Murid: "Tapi prof, kok rasanya tidak manis?" 
 
Semua murid dikelas itu pun tertawa terbahak-bahak. 
 
Lalu dengan santai profersor itu menjelaskan... 
 
Profesor: "Jelas tidak terasa manis, sebab perasa manis dilidah berada didepan lidah... bukan 
dibelakang tenggorokan..." 
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Berhubungan Intim Pada Hari Tertentu Saja 

Sepasang pengantin baru mengalami gangguan kesehatan. Setelah diperiksa Dokter dengan teliti, 
Dokter memberitahu perkara itu disebabkan oleh hubungan seks yang terlalu sering. 
 
"Untuk sementara waktu ini, anda berdua supaya tidak terlalu sering melakukan hubungan seks. 
Sebaiknya dua kali seminggu cukup. Untuk memudahkan mengingatnya, saya sarankan untuk 
melakukan hubungan ini hanya pada hari yang bermula dengan huruf S, yaitu Senin, Selasa dan 
Sabtu," saran doktor dengan sabar pada kedua pasangan tersebut. 
 
Tapi pada malam ketiga berpuasa dari kegiatan hubungan intim itu, si suami tidak dapat lagi 
menahan nafsunya, langsung mencumbui isterinya yang sedang tidur hingga isterinya terjaga. 
 
"Hari ini hari apa Mas ?" tanya si isteri. 
Sambil menahan konaknya si suami berkata, 
 
"Sumaat" 
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Diperkosa Kemarin Malam 

Suatu hari seorang WTS sedang pergi berbelanja di suatu mall. Saat dia ingin membayar, tiba-tiba 
si kasir berkata: 
 
Kasir: "Maaf mbak! Uang anda ini palsu..." 
 
Pelacur: "Hah... Masa sih??? Coba saya lihat!!! Sialan!!! Berarti kemarin malam saya telah 
diperkosa!!!" 
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Nasihat Ibu Agar Keluarga Tidak Dipermalukan 

Seorang gadis cantik akan keluar rumah menemui pacarnya untuk pertama kalinya. 
 
Ibu dari gadis tersebut merasa harus memberikan nasehat kepada anaknya. 
 
Ibu : "Nak... kamu harus hati2, ketika pacaran harus jaga jarak. Apalagi kamu gadis yang cantik. 
Pacarmu mungkin tidak tahan dan akan mendorongmu, membaringkan kamu, membuka bajumu 
dan melakukan seks denganmu. Jika hal ini terjadi maka kejadian ini akan mempermalukan 
keluargamu." 
 
Si gadis mengingat nasehat ibunya... 
 
Besoknya sang ibu bertanya... 
 
Ibu : "Apakah dia telah melakukan hal2 yang mempermalukan keluarga kita?" 
 
Gadis : "Dia memang mencoba mendorongku, membuka bajuku, dan berusaha melakukan seks 
denganku. Tapi aku harus tegas, aku enggak mau dia mempermalukan keluarga kita!" 
 
Gadis : "Jadi aku bangkit..." 
 
Ibu : (Dalam hati) Baguslah, nasehatku diingat... 
 
Gadis : "Dan aku balas dendam mempermalukan keluarganya... Kudorong dia ke bawah, kubuka 
bajunya dan melakukan seks dengan posisi di atas!" 
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WTS Pakai Petasan 

Dua orang WTS, Lisa dan Ayu sedang bersaing merebut banyak pelanggan. Namun Lisa bernasib 
sial padahal dia tidak terlalu jelek. Dengan putus asa ia datangi Ayu. 
 
"Eh, apa sih rahasianya, kok sampeyan laris manis?", tanya Lisa.  
 
Ayu yang merasa menang akhirnya tidak tega. Dibisikkannyalah ke telinga Lisa, "Rahasianya, 
petasan cabe rawit". 
 
Lisa heran, "Bagaimana caranya?", tanyanya penasaran.  
 
"Waktu kamu begituan, nyalain aja petasannya... kan meledak. Kalau tamunya tanya, jawab aja: 
"Perawan saya pecah Mas...", jelas Ayu kepada Lisa. 
 
Esoknya, saran itu dicoba oleh Lisa. Ketika dapat seorang hidung belang dan sedang beraksi, ia 
nyalakan petasannya, Duar!!!! 
 
"Apaan tuh??!!!", tanya tamunya. 
 
"Perawan saya pecah, Mas..", kata Lisa.  
 
"Jadi kamu masih perawan ???!!!", tanya si tamu gembira. 
 
Singkat cerita, berita itu sampai ketangan hidung belang lainnya dan hasilnya memang tamu si 
Lisa bertambah banyak. Dasar serak ah, Lisa berpikir gimana caranya agar lebih banyak lagi. 
 
"Petasan Cabe Rawit yang kecil aja efeknya begini, apa lagi petasan jumbo, pasti lebih banyak 
lagi... Ah aku coba.." pikir Lisa. 
 
Saat itu seorang lelaki gendut masuk ke kamar bersama Lisa yang telah menyiapkan petasan 
jumbonya. Waktu beraksi, dinyalakanlah petasan Jumbonya, "DDUUAAAARRR!!!!!!!!!!!!".  
 
"Apaan tuh?", tanya si tamu kaget. 
 
"Perawan saya pecah, Mas..." kata Lisa berharap tamunya senang. 
 
"Pecah sih pecah... biji saya kemana nih.....!!!??? #$#$#@#$@#$^%"  



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

39 

Kalau Main Dokter-Dokteran Jangan di Ruang Tamu 

Sepasang suami istri tertangkap basah oleh anak mereka ketika sedang melakukan hubungan 
badan di ruang tamu. Pasangan suami istri itu berusaha menjelaskan kepada anak mereka yang 
setengah remaja itu, bahwa mereka sedang bergurau dan bermain dokter-dokteran. 
 
Dengan santai si anak menasihati orang tuanya itu, "Kalau mau main dokter-dokteran jangan di 
ruang tamu, nanti kalau ada orang ngeliat kan disangka sedang melakukan hubungan suami-
istri....!" 
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Salah Kirim Email 

Sepasang suami isteri setengah baya yang sama-sama dari kalangan profesional merasa penat 
dengan kesibukan di ibukota. 
 
Mereka memutuskan untuk berlibur di Bali. Mereka akan menempati kembali kamar hotel yang 
sama dengan ketika mereka berhoneymoon saat menikah 30 tahun yang lalu. Karena 
kesibukannya, sang suami harus terbang lebih dahulu dan isterinya baru menyusul keesokan 
harinya. 
 
Setelah check in di hotel di Bali, sang suami mendapati pesawat komputer yang tersambung ke 
internet telah terpasang di kamarnya. 
 
Dengan gembira ia menulis e-mail mesra kepada isterinya di kantornya di Jalan Sudirman, 
Jakarta. Celakanya, ia salah mengetik alamat e-mail isterinya dan tanpa menyadari kesalahannya 
ia tetap mengirimkan e-mail tersebut. 
 
Dilain tempat di daerah Cinere, seorang wanita baru kembali dari pemakaman suaminya yang 
baru saja meninggal. Setibanya di rumah, ia langsung mengecheck e-mail untuk membaca 
ucapan-ucapan belasungkawa. 
 
Baru saja selesai membaca e-mail yang pertama, ia langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. 
Anak sulungnya yang terkejut kemudian membaca e-mail tersebut (tak lama kemudian jatuh 
pingsan juga), yang bunyinya : 
 
To: Isteriku tercinta 
Subject: Papah sudah sampai Mah !!! 
Date: 18 Mei 2006 
Aku tahu pasti kamu kaget tapi seneng dapat kabar dariku. 
 
Ternyata disini mereka udah pasang internet juga, katanya biar bisa berkirim kabar buat orang-
orang tercinta di rumah. Aku baru sampai dan sudah check-in. Katanya mereka juga sudah 
mempersiapkan segalanya untuk kedatanganmu besok. Nggak sabar deh rasanya nungguin kamu. 
Semoga perjalanan kamu kesini juga mengasyikkan seperti perjalananku kemaren. 
 
Love you Mom, 
 
Papah 
 
PS: Disini lagi panas-panasnya. Kalau pada mau, anak-anak diajak aja . 
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Kehebatan Bercinta Kakek Nenek 

Sepasang manula sedang dalam perjalanan nostalgia mengenang masa lalu mereka dengan 
mengunjungi tempat pertama kali mereka bertemu dulu. Masuk ke sebuah kafe, sang kakek 
berkata kepada pasangannya, sang nenek. 
"Masih ingat ketika kita bertemu pertama kali 50 tahun yang lalu? Kita pergi dari kafe ini, jalan 
dari sini menuju pojokan sana di belakang pom bensin, dan pas di pagar itu kita bercinta dengan 
gaya dari belakang?" 
"Oh Itu!, tentu saja, sayang" Jawab sang nenek dengan senyum khusus. 
"Kalo gitu, demi masa lalu, bagaimana kalo kita kembali lagi ke sana dan melakukannya lagi 
seperti dulu, dan tentu saja dari belakang" 
Kedua manula itu akhirnya pergi dari kafe setelah membayar. 
Seorang anak muda ternyata diam2 mencuri dengar percakapan kedua manula tersebut dan sambil 
tersenyum sendiri berpikir pasti asyik melihat sepasang manula bercinta di tempat terbuka. 
Dia bangkit dari tempatnya dan mengikuti mereka. Benar saja, dia melihat kedua manula tersebut 
ada di belakang pom bensin. Sang nenek menurunkan celana dalamnya dan mengangkat roknya, 
sementara sang kakek melepaskan celana panjangnya dan memeluk pinggul sang nenek. 
Sang nenek lalu mengambil posisi dengan berpegangan pada pagar besi di depannya. 
Dan adegan berikutnya adalah apa yang hanya pantas disebut sebagai hubungan sex selama 40 
menit yang paling atletis yang pernah di saksikan anak muda tersebut. 
Sang kakek melakukannya pada sang nenek dalam gerakan yang benar-benar fenomenal, luar 
biasa. Pagar bergetar hebat, semua gerakan seolah olah kabur saking cepatnya. Mereka 
melakukannya tanpa berhenti sedikitpun sampai pada akhirnya mereka jatuh ke tanah dan tidak 
bergerak sama sekali sampai lama. 
Sang anak muda begitu terpesona dan kagum pada apa yang dilihatnya.Selama hidupnya dia tidak 
pernah menyaksikan hal hebat yang dapat disamakan dengan ini - tidak juga di film, dengar dari 
teman, juga dari pengalamannya sendiri. Berdasarkan apa yang barusan dilihatnya, sang pemuda 
lalu berpikir 
"Gue harus tahu rahasianya di mana. Seorang kakek bisa bercinta seperti itu, apalagi gue, yang 
masih muda, seandainya gue tahu rahasianya". 
Kedua manula tersebut akhirnya dapat menguasai diri mereka dan bangkit berpakaian kembali. 
Dengan memberanikan diri sang anak muda menghampiri mereka dan berkata 
"Kek, selama hidup saya belum pernah melihat siapapun yang dapat bercinta seperti itu, 
khususnya dalam usia kakek, apa sih rahasianya? 50 tahun yang lalu kakek pasti lebih hebat 
dong?" 
Meski masih dalam keadaan lemah, sang kakek lalu menjawab, 
"Nak, 50 tahun yang lalu, pagar sialan itu belum dialiri listrik..." 
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Manusia Bang Sat 

Seorang gadis berusia awal 20an menemui seorang doktor pakar jiwa.  
 
"Doktor, saya rasa teramat marah yg sangat-sangat dgn boyfreind saya hinggakan saya 
memanggilnya manusia bang_sat.  
Ada kalanya saya rasa ianya keterlaluan, dan ada kalanya pula saya rasa sememangnya patut saya 
memanggil dia macamtu.."  
 
"Hmm.. panggilan itu sememangnya satu kejian &hinaan yg agak melampau untuk seseorang.. 
tapi, mungkin kamu ada sebab  
tersendiri sehingga memangilnya sedemikian. Ceritakan & luahkanlah kpd saya agar saya dapat 
membantu.."  
 
"Ya memang ada.. pd satu malam kami berduaan di tepi pantai dalam kereta. Dia pegang tangan 
saya."  
 
"Dia pegang tangan kamu macam ni ke?"  
 
"Ya. Macam yg doktor buat nilah caranya"  
 
"Kalau hanya sebab ini, tidak sepatutnya dia dipanggil bang_sat. Itu tandanya dia tidak mahu 
berengang dgn kamu..."  
 
"Kemudian dia merapatkan badannya kepada saya dan memeluk bahu saya..."  
 
"Dia buat macam ni ke?"  
 
"Ya. Macam ni lah dia peluk saya doktor.."  
 
"Itu bukan bangsaat, itu tandanya dia mahu sentiasa berdamping dgn kamu."  
 
"Kemudian dia cium saya.."  
 
"Dia cium kamu macam ni ke?"  
 
"Ya. Ciumannya sama seperti yg doktor buat."  
 
"Kalau sekadar ciuman seperti ini, masih belum boleh dipanggil bang_sat.Itu tandanya dia 
sayangkan kamu."  
 
"Kemudia dia memasukkan tangannya kedalam baju aya & meraba2 buah dada saya doktor.."  
 
"Dia buat macam ni ke?"  
 
"Ya.Macam doktor buat inilah cara dia emperlakukannya.."  
 
"Itu bukan bang_sat, itu tandanya dia mahu mmbelai diri kamu.."  
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"Kemudian dia menanggalkan kesemua pakaian saya satu persatu.."  
 
"Adakah kamu membantah tindakannya?"  
 
"Tidak. malah saya merelakannya sebab saya sayangkan dia.."  
 
"Dia tanggalkan pakaian kamu macam ni ker?"  
 
"Ya. Sampai saya berbogel sepenuhnya macam sekarang ni doktor..."  
 
"Itu masih belum patut dipanggil bang_sat kerana apa yg dia buat sebab nak mengenali diri kamu 
sepenuhnya"  
 
"Kemudian dia mencumbui saya lalu mengadakanhubungan seksual sepenuhnya dgn saya..."  
 
.....  
...  
.....  
...  
 
.....  
...  
 
 
 
"Dia buat macam yg kita buat tadi ker?"  
 
"Ya. Memang itulah yg kami lakukan ketika itu"  
 
"Itu juga masih belum boleh dipanggil bang_sat. Itu tandanya dia memerlukan kamu."  
 
"Kemudian dia memberitahu saya yg dia sebenarnya ada AIDS"  
 
"CHESSSS!!!!! MANUSIA BANGSAAAATTTTT!!!!!"  
 
Semua pekerja klinik terkejut dgn jeritan doktor pakar jiwa itu..  
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Jenis-Jenis Payudara Wanita Berdasarkan Umur 

Payudara wanita ada 3 jenis  
1.Wanita umur 20an,ibarat buah melon, bulat, padat dan menggantung  
2.Wanita 30an sampai 40an,ibarat buah pepaya. Besar tapi lembek, alias kendur  
3.Wanita 50an alias nenek-nenek,ibarat bawang, kalo diliat bikin kita cowok-cowok menangis 
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Kondom Lokal 

Kondom Miduo : " Dua isinya, nikmat rasanya "  
Kondom Pindy Mint : " Dingin-dingin empuk . . . . "  
Kondom Ando : " Kuat bagai naga "  
Kondom Extra Joss : " Merubah ngos menjadi joss . . . . "  
Kondom Choki-choki : " Yang panjaaang . . . dan lammaaa . . . . "  
Kondom Atlas : " Resmi bisa santai bisaaa . . . . . . . "  
Kondom Attack : " Kecil tapi hebaaat "  
Kondom Carvil : " Ngai juga pakeee . . . . "  
Kondom Clear : " Pake hitam ? Siapa takut ? "  
Kondom Wimcycle : " Hebooooohh . . . . "  
Kondom Toyota Dyna : " Bett di medan berat, plass di medan mulus "  
Kondom Jarum Super : " Yang penting rasanya bung ! "  
Kondom Sari Mi : " Dari aromanya terbayang kelezatannya "  
Kondom Kalibex : " Disobek langsung currr . . . . . "  
Kondom SCTV : " Ngetooopppp "  
Kondom RCTI : " Okeeee ! "  
Kondom TPI : " Kondom Keluarga Indonesia "  
Kondom Gudang Garam : " Pria punya selera "  
Kondom POS : " Untuk anda kami ada "  
Kondom Sampoerna : " Bukan basa-basi "  
Kondom Ramuan Madura: " Rapet lagi... rapet lagi... sempit dong ! "  
Kondom Oskadon : " Sik . . . sik . . . sik . . . Pancen Oye ! "  
Kondom Telkom : " Setia melayani anda "  
Kondom Pixy : " Selalu always "  
Kondom AXE : " Kesan pertama begitu menggoda . . . "  
Kondom Indosiar : " Memang untuk anda "  
Kondom ANTEVE : " Wow ! Kerreeen ! "  
Kondom Rexona : " Setia Setiap Saat "  
Kondom VIT : " O la la "  
Kondom Coca-Cola : " Saya pikir-pikir dulu . . . . . ! "  
Kondom 234 : " Sejarah " Cita Rasa " Tinggi "  
Kondom Kapal Api : " Jelas lebihenaak . . . "  
Kondomnya Basuki : " Wes ewes ewes, Bablas anginee . . . . "  
Kondom Panther . . : " nyaris tak bersuara . . . . . "  
Kondom TOSHIBA : " Dunia Mengakuinya . . . . . "  
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Masih Perawan di Malam Pertama 

Usman usianya masih muda sekitar 18 tahunan tetapi telah jatuh cinta pada seorang nenek 
berumur sekitar 50 tahunan yang bernama Ijah. Karena Usman sudah bekerja, maka Usman ingin 
menikahi Ijah. 
 
Setelah menikah, Usman ingin menikmati malam pertama bersama Ijah. Setelah berjuang dengan 
susah payah, akhirnya Usman berhasil menembus sela-sela pahanya si Ijah dan memasukan 
burungnya ke liang si Ijah. Dengan bangga Usman memuji Ijah : 
 
"Wahhh hebat benar Ijah, masih perawan !!!"  
Dengan kalemnya Ijah menjawab : 
 
"Maaf Mas, tadi bukan perawan saya yang sampeyan tembus, tetapi celana dalam saya yang 
belum sempat saya buka"  
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Cewek Era Komputerisasi 

Mungkin berguna bagi kita di era komputerisasi dan Informasi ini.  
 
HARD-DISK GIRLS 
Cewek jenis ini akan mengingat semua hal, SELAMANYA 
 
RAM GIRLS  
Cewek jenis akan langsung melupakan mu, pada saat kamu melepaskannya. 
 
WINDOWS Girls  
Semua tahu cewek jenis ini tidak dapat melakukan semua dengan benar,  
tapi kita tidak dapat hidup tanpanya. 
 
SCREEN SAVER Girls  
Cewek jenis ini bagus hanya untuk bersenag senang saja 
 
 
INTERNET Girls  
Biasanya susah di akses, dan mudah putus hubungan (Disconnected) 
 
SERVER Girls  
Selalu sibuk bila kita membutuhkannya 
 
MULTIMEDIA GIRLS  
Cewek jenis ini bisa membuat hal buruk menjadi indah 
 
CD-ROM Girls  
Selalu lebih cepat dan cepat 
 
E-MAIL Girls  
Setiap sepuluh kalimat yang diucapkannya, delapan kalimat adalah  
bohong  
 
VIRUS Girls  
Cewek jenis ini bila kita tidak memerlukannya dia datang, dia meng- 
Install dirinya dan menggunakan semua sumber sumber yang ada. Jika  
kita berusaha meng- Un-install, kita akan kehilangan semuanya, Jika  
kita tidak berusaha untuk meng Un-Installnya maka kita pun akan  
kehilangan juga...cewek jenis ini biasa juga dikenal dengan  
istilah... ISTRI 
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Alat Kelamin Bercak Merah-Merah 

Seorang pria datang ke dokter kelamin dengan keluhan, "Dokter, alat kelamin saya kok merah-
merah?", dokter pun menjawab, 
 
"Wah gawat itu, jangan-jangan anda terkena penyakit kelamin yang menular". 
 
Lalu dokter dan pria itu pun masuk ke kamar periksa untuk diperiksa oleh dokter tersebut, "Coba 
kita lihat alat kelamin saudara". 
 
Setelah melihat dengan teliti dokter itu pun berdiri dan kembali ke ruang prakteknya.  
 
"Bagaimana dok, apa penyakit saya?", tanya pria itu. 
 
Dokter pun menjawab,"Lain kali bilang sama pacar kamu kalau memakai lipstik jangan tebal-
tebal..." 
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7 Malam 7 Detik 

Dua orang ibu rumah tangga sedang asik membicarakan tentang KEHEBATAN suami mereka di 
atas ranjang:  
 
Ibu 1: "Suamiku hebat banget lho jeng,dia itu bisa main di atas ranjang selama 3 MALAM 3 
JAM...wah..,sampe capek aku!" 
Ibu 2: "Aahh... itu sich belum seberapa jeng, biarpun suamiku buta tapi dia bisa main selama 7 
MALAM 7 DETIK lho! " 
Ibu 1: "ah,Yang bener bu?" 
Ibu 2: "Iya,benerrr...dia nyari lobangnya 7 malam,tapi mainnya cuma 7 detik..."  
Ibu 1: "hah...!!!!!" 
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Tinjauan Psikologis Pemasang Foto Di Friendster 

Tim psikolog dari sebuah perguruan tinggi ternama berhasil melakukan analisis terhadap tabiat 
para pemajang foto di Friendster (www.friendster.com). 
 
Hasilnya adalah sbb: 
 
FOTO BARENG PASANGAN (CLOSE UP) 
 
"Dilarang ngajak kenalan, kecuali kalo merasa diri lebih keren dari yang ini." 
 
FOTO BARENG PASANGAN DI LUAR NEGERI 
(berlatar belakang menara Eifel, air terjun Niagara, pagoda dll) 
 
"Dilarang ngajak kenalan, kecuali kalo merasa diri lebih keren dan lebih mapan dari yang ini." 
 
FOTO BARENG PASANGAN DAN ANAK DI LUAR NEGERI 
 
"Dilarang ngajak kenalan, kecuali kalo merasa diri lebih keren dan lebih mapan dari yang ini, 
plus mampu ngempanin anak gue." 
 
FOTO SENDIRIAN, DI LUAR NEGERI 
 
"Dilarang ngajak kenalan, kecuali kalo merasa mampu ngongkosin gue main ke sini." 
 
FOTO SENDIRIAN, DI TEMPAT WISATA DALAM NEGERI 
(Borobudur, Taman Mini, Dufan, Pantai Kuta dll) 
 
"Gue mah anaknya irit! Diajak ke Bali juga nyengir!" 
 
FOTO BARENG TEMEN 
 
"Paling enggak TEMEN-TEMEN gue ada yang keren" 
 
FOTO BARENG BINATANG PELIHARAAN 
 
"Paling enggak gue LEBIH KEREN dari peliharaan gue kan..." 
 
FOTO BAYI (ANAKNYA ASLI) 
 
Pura-pura sayang anak, kalau pasang foto dirinya takut dimarahin suami/bini: "Emang mau nyari 
yang baru di Friendster?" 
 
FOTO BAYI (ADIK, KEPONAKAN, ANAK TETANGGA) 
 
Pengen cepet-cepet kawin 
 
FOTO BINATANG PELIHARAANNYA DOANG 
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"Paling enggak PELIHARAAN gue KEREN kan..." 
 
FOTO BARENG MOBIL 
 
"Paling enggak lo nggak akan jalan kaki dah..!" 
 
FOTO JADUL/JAMAN MUDA 
 
"Paling enggak DULU gue sempet rada keren n funky." 
 
FOTO BARENG PASANGAN, POSE MESRA/BERPELUKAN 
 
"Gila, ni orang nempel mulu! Ngga nyadar gue udah bosen!" 
 
FOTO DI DEPAN RUMAH, BUSANA CASUAL/CASUAL BANGET 
 
"Ma! jikan gue sering pergi kok... Aman!" 
 
FOTO KARTUN/ARTIS/LOGO 
 
"Jangan nilai gue dari segi tampang, lah...jangan, ya... JANGAN aja pokoknya!" 
 
FOTO SENDIRIAN, CLOSE-UP 
 
"Gila, gue keren ya?" 
 
FOTO SENDIRIAN, CLOSE-UP, POSE COVER MAJALAH 
 
"Gila, gue keren BANGET ya? ckckck!" 
 
FOTO SENDIRIAN, CLOSE-UP, POSE COVER MAJALAH, PAKE EFEK 
BLUR/SEPHIA/DLL 
 
"SEANDAINYA ngga jerawatan/beruntusan/panuan/bopengan, gila, gue keren BANGET ya? 
ckckck!" 
 
TIDAK ADA FOTO/FOTO CUMA SATU ITU PUN PASFOTO, TRUS 'LAST LOGIN'-NYA 
LEBIH DARI 3 MINGGU YG LALU 
 
Join Friendster gara2 ada temennya yang ngojok2in "Yuk ikutan friendster yuk, asik lho! "trus 
udah dijawabin "Males ah" tapi temennya tetep ngotot "Alaa... ikut deh, biar rame tauk..!"terus 
biar udah dibilangin "Enggak mau/engga sudi/engga sempet" tuh temen terus aja ngejar2 tiap hari 
akhirnya join biar terbebas dari teror tapi abis itu ngga pernah dibuka2 lagi. 
 
FOTO YANG SAMA, BEBERAPA BIJI 
 
Baru join Friendster, belom tau bhw friendster suka lelet, jadi waktu upload foto sempet bingung 
"Loh, kok foto gue ngga nongol? Wah, uploadnya gagal nih. upload lagi ah.." trus setelah nyoba 
lagi; "eh! kok belom juga? gimana sih ni, gagal mulu. coba lagi ah..." Demikian seterusnya.  
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Ahli plesetan 

Sesaat setelah selesai makan siang di cafe salah satu gedung perkantoran, seorang wanita 
mengeluarkan ARDATH dinyalakan dan dihisap. 
 
Tak ketinggalan pria didepannya juga mengeluarkan DJARUM-nya kemudian dinyalakan dan 
dihisap dalam dalam. Si pria memulai membuka pembicaraan basa-basi, 
 
"Mbak kerja dimana?" 
"Emm di lantai lima" jawab si wanita. 
 
Sambung si pria "Oo kalau saya di lantai tujuh" dst dst dst hingga si pria mengetahui bahwa si 
wanita baru 4 bulan bercerai dengan suaminya. 
 
"Koq mbak merokok sih?" tanya si pria kepada si wanita. 
 
"Mas, ini rokok bukan sembarang rokok. Ini rokok punya arti." 
 
Si pria bingung dibuatnya lantas memberanikan diri menanyakan kepada si wanita 
 
"Punya arti bagaimana mbak?". 
 
Sambil mendekatkan wajahnya si wanita berbicara lirih, 
 
"Sst sst sst ARDATH artinya Aku Rela Ditiduri Asal Tidak Hamil" 
 
Si pria kembali bingung tapi dalam hati "...wah ini yang gue cari..." 
 
Kemudian si pria balik membisikan kepada si wanita, "Mbak kalau tahu nggak rokokku khan 
DJARUM nah itu artinya Demi Janda Aku Rela Untuk Mati" lantas keduanya senyum dan 
tertawa kecil.  
 
si pria semakin berani berbicara "Mbak khan masih ada waktu yaa gimana kalau kita keseberang 
situ?" 
 
"keseberang mana mas?" ujar si wanita balik bertanya 
 
"Em itu tuh hotel" kata si pria. 
 
Karena si wanita mungkin sudah lama nganggur langsung saja ho oh.  
 
Tengah mereka bercinta si wanita berujar, 
 
"Mas..mas..jangan sungkan-sungkan kalau mau MINAKJINGGO lho" 
 
Lagi-lagi si pria bingung "MINAKJINGGO apaan sih?" tanya si pria. 
 
Si wanita tertawa manja merangsang "MINAKJINGGO itu yaa MIring eNAK mau nJengking ya 
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moNGGO mas" si wanita menjelaskan.  
"Hua..ha..ha..," si pria tertawa.  
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Jenis dan Macam-Macam Jomblo 

Jomblo Sejati – 
Jomblo yang satu ini murni belum pernah pacaran, belum mengerti tentang cinta, fokus 
pikirannya hanya belajar dan belum pernah naksir siapa siapa. Ciri-cirinya : Kacamata tebal, 
penampilan tidak terjaga, fashion berantakan dan sering keliatan korek upil didepan umum. 
 
Jomblo Sniper – 
Jomblo yang ini belum pernah pacaran tetapi sudah ada yang sejak lama ditaksirnya hanya saja 
blom berani nembak sampe sekarang. Ciri-cirinya : Sering tidak keliatan di tempat umum karena 
kurang PD dan nyali, sering mangkal ditempat tempat sepi, kadang membawa teropong untuk 
mengintai dan terlihat membawa banyak karet gelang untuk nembak cicak didinding. 
 
Jomblo Negatif – 
Yang satu ini baru jadi jomblo setelah dipecat (dibaca:ditinggal/diputusin) oleh pacarnya dan 
berada dalam suasana sedih, desprated, dikecewakan, tidak bisa terima kenyataan dan membenci 
yang namanya cinta. Ciri-cirinya : Gampang sirik, sering kesel, bad mood, emosional dan 
membenci film film berbau romantis. So bagi yang lagi mesra mesra nya mohon hindari jomblo 
yang satu ini apalagi yang sabet mantan pacarnya. VERY DANGEROUS ! 
 
Jomblo Biru – 
Jomblo yang satu ini baru putus pacaran secara resmi (sama sama merestui) karena uda bosan 
atau jenuh dan lagi kosong. Ciri-cirinya : Wajah ceria seperti narapidana yang baru bebas, 
menikmati hidup dan menemukan kehidupannya kembali, sering terlihat hangout rame rame dan 
happy happy dan banyak lagi, kesimpulannya MERDEKA ! 
 
Jomblo Finale – 
Jomblo yang satu ini uda lagi dekat dekatnya dengan seseorang dan hampir melepas status 
kejombloannya. Ciri-cirinya : Setiap hari tidak terlepas dari cermin, make up, fashion update, 
bodycare, rajin rajin baca zodiak, sering senyum senyum sendiri kalo lagi baca SMS. 
 
Jomblo Hunter – 
Jomblo yang ini menikmati kehidupan jomblonya dan sering sekali gonta ganti pasangan dan 
jomblo lagi, hunting lagi, 
jomblo lagi, hunting lagi dan seterusnya...jomblo lagi... 
Ciri-cirinya : Punya bakat selebriti, PD abis, daya tarik yang luar biasa, terlihat sering tebar 
pesona sana sini dan makanan sehari hari : add friend di Friendster. 
 
Jomblo Impossible – 
Khusus cowok, yang ini berstatus jomblo karena yang ditaksirnya adalah seseorang yang tidak 
mungkin didekati lagi, seperti selebriti selebriti (Britney, JLo, Maskot Kensington), istri tetangga, 
pacarnya konglomerat, istri simpanan bos, dll Ciri-cirinya : Selalu tampil keren 24 jam sehari 7 
hari seminggu, kalo berbicara seperti aktor dan merasa dirinya Tom Cruise. 
 
Jomblo Forever – 
Khusus cewek, yang ini berstatus jomblo karena menunggu dan berharap bisa menikahi pria 
idaman seperti :Andy lau,Jang Dong Gun,Brad Pitt. Ciri-cirinya : Terlihat menempel foto, poster 
idolanya dimana mana, dikamar tidur, kamar mandi, buku tulis, wallpaper handphone dan dalam 
dompetnya. Dalam doanya : Jadikanlah aku cinderela dan Jang Dong Gun Pangerannya. 
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Jomblo Error – 
Jomblo ini belum pernah bisa sukses pacaran karena asal nembak seseorang gagal terus, nembak 
yang lain ditolak terus dan selalu naksir seseorang yang sudah ada yang punya. Kacihan deh loe. 
Ciri-cirinya : Selalu keliatan berapi api, bernafsu, kalo kenalan langsung tawarin tunangan 
besoknya langsung ngajak merried. Kata kata pertama sewaktu kenalan : "Hi, kenalan nama 
gue..., married yuk!" 
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Anak Hamil Padahal Pakai Kerudung 

Ibu : "Dokter kenapa anak saya kok hamil, padahal kan dia selalu pakai kerudung?" 
Boyke : "Iya ibu anak ibu emang pakai kerudung tapi enggak pake celana." 
Ibu : "?????????" 
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Istilah Komputer Orang Malaysia 

Beginilah akibatnya orang Malaysia menterjemahkan istilah-istilah Komputer.  
 
Istilah:  
Hardware: barang keras  
Software: barang lembut  
Joystick: batang bahagia  
Plug and Play: cucuk dan main  
Port: lubang  
Server: pelayan  
Client= pelanggan  
 
Contoh:  
"That server gives a plug and play service to the clients using either hardware or software 
joystick. The joystick goes into the port of the client."  
 
Translated:  
"Pelayan itu memberi pelanggannya layanan cucuk dan main dengan mempergunakan batang 
bahagia jenis keras atau lembut. Batang bahagia  
itu dimasukkan ke dalam lubang pelanggan." 
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Kehebatan Ranjang dengan Teriak Paling Lama 

Roni, Abi, dan Rudi adalah tiga sahabat baik yg sudah mengenal satu sama lain sejak SD. Setelah 
mereka menikah pun, mereka tetap sahabat baik. Suatu ketika mereka sangat bosan dan Roni 
mendapat ide gila. 
 
Roni: "Taruhan yuk!" 
Abi & Rudi: "Apa?" 
Roni: "Siapa yg bisa membuat istri kita teriak paling lama setelah nge-sex malam ini, dua orang 
dari kita harus bayar Rp. 200,000 untuk yg menang." 
Abi spontang bilang: "Ok, siapa takut!" 
 
Maka pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Tapi Rudi agak ragu, karena istri Rudi 
tidaklah handal di saat bermain di atas ranjang dan ia sangat terkenal akan kejudesannya, 
 
Esok harinya, mereke bercerita. 
Abi: "Istriku teriak-teriak empat puluh menit malem lalu. Kita pindah posisi tiga kali. Hebat gak 
gue??!!!" 
Roni: "Ah basi!! Gue dong! Istri aku gak stop teriak selama satu jam. Tau gak kita pindah posisi 
lima kali. Dari dapur sampe halaman Belakang!!" 
 
Abi melongo... 
 
Roni: "Trus kamu Rud, gimana cerita kamu?" 
Rudi: "Ya aku sih cuma pindah posisi dua kali. Sexnya sih cuman dua puluh menit. Tapi... Sesaat 
sebelum aku mau 'keluar', aku lari ke jendela, trus aku muncratin deh semua peju aku ke korden 
istri aku yg baru dia beli... Ya trus, dia gak stop teriak2 sampe jam lima pagi tadi..." 
 
Rudi & Roni: "????!!!???"  



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

59 

Para Ahli Menemukan Bahaya Nasi Beras 

Hasil research yang baru saja dilakukan membuktikan bahwa makan nasi ternyata tidak baik bagi 
kita. 
 
Buktinya : 
 
1. NASI MENYEBABKAN KECANDUAN. Responden kami yang tidak makan nasi selama 
sehari saja akan kelaparan dan merasa sangat ingin makan nasi lagi. 
 
2. SETENGAH dari seluruh siswa Indonesia yang makan nasi nilainya ada di bawah rata-rata 
kelas. 
 
3. Suku-suku pada zaman batu yang tidak pernah makan nasi terbukti TIDAK PERNAH 
mengidap tumor, Alzheimer, osteoporosis, ataupun Parkinson. 
 
4. Dokter melarang bayi yang baru lahir untuk makan nasi. Hal ini menjadi bukti bahwa nasi 
punya dampak berbahaya yang sudah dibuktikan oleh ilmu kedokteran. 
 
5. Nasi yang kering biasa dimakan oleh ayam. Nah, sekarang anda perlu curiga dari mana flu 
burung berasal. 
 
6. Jumlah pemakan nasi di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemakan 
nasi di negara maju. Ini mungkin salah satu penyebab keterbelakangan pada negara ini. 
 
7. Di warung-warung, biasanya KULI makan nasi dalam jumlah lebih banyak daripada kaum 
eksekutif. Hal ini membuktikan bahwa makan nasi MENURUNKAN kemampuan ekonomi 
seseorang. 
 
9. Makan nasi dapat menyebabkan rasa haus alias MENYERAP air. Padahal tubuh kita sebagian 
besar terdiri dari air. 
 
10. Dalam kondisi tertentu, makan nasi MENINGKATKAN resiko kematian. Misalnya makan 
nasi sambil menyetir mobil. 
 
11. Pengidap DIABETES lebih dianjurkan makan kentang daripada nasi. Berarti nasi kurang baik 
bagi kesehatan. 
 
12. Makan nasi menyebabkan keinginan mengkonsumsi sayur dan lauk. Misalnya nasi bandeng 
(nasi + bandeng goreng), nasi kucing (nasi + kucing goreng), dsb. Hal ini bisa menyebabkan 
obesitas. 
 
13. Nasi mengandung ZAT BESI yang konfigurasi elektron terluarnya 4s2. Zat lain yang elektron 
terluarnya 4 adalah Racun ARSENIK (4p3), Batu batere TITANIUM (4s2), dan racun yang 
menyerang Superman yaitu KRIPTON (4p6). Ini mengindikasikan bahwa nasi punya kesamaan 
dengan zat-zat berbahaya lainnya. 
 
15. Nasi DIMASAK dalam suhu lebih dari 100 derajat Celsius. Itu panas yang cukup untuk 
membunuh orang. 
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16. Anda pasti akan melihat ke atas lagi untuk membuktikan No. 8 dan No. 14 Tidak ada. 
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Praktek Jurus Merayu Cewek Dari Email 

Si Asep sedang membaca emailnya, dan ada artikel menarik tentang cara berkenalan dengan 
(baca: merayu) cewek. Salah satunya adalah dengan memulai perbincangan seperti berikut : 
 
Cowok : "Maaf, mbak. Mbak punya obeng, ngga?" 
Cewek : "Ha? Nggak.." 
Cowok : "Kalo nomer hp punya kan?" 
 
..... 
 
Akhirnya, Asep Surasep ingin mencoba "rayuan maut" tersebut. 
Dan... Di suatu taman... 
 
Asep : "Maaf, mbak. Mbak punya obeng nggak?" 
Cewek : "Punya... Mau yang plus atau minus?" 
Asep : "Eh?!?,..ngg..yang minus aja mbak. Kalo palu punya nggak?" 
Cewek : "Punya juga.. nih.." 
Asep : "(Damn..) ?? Kalo kunci inggris, ada nggak?" (dengan penuh pengharapan agar si cewek 
menjawab "tidak") 
Cewek : "Ooo.. itu juga ada... dari ukuran 10 sampai 20. Mas mau yang mana?" 
Asep : "(buset...).. DAAMMMN...!! F&^%**K.... To the point aja deh, mbak. Mbak punya 
nomer hape nggak?" 
Cewek : "Ooo.. ini.. (sambil menyodorkan kartu nama dan brosur Ace hardware). Kalo mas butuh 
perkakas, hubungi saya aja. Saya kebetulan di bagian sales Ace Hardware, pusat perkakas yang 
terlengkap. Ace hardware gitu lho!!!..." 
Asep : "....nasiiib...." (sambil pergi dengan tertunduk lesu..) 
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Menyerahkan Tempat Duduk ke Cewek 

Anak: "Mama, tadi waktu di angkot sama papa, dia minta saya nyerahin tempat duduk saya buat 
penumpang cewek." 
 
Mama: "Itu memang sikap yang baik." 
 
Anak: "Tapi Ma, aku kan waktu itu duduk di pangkuan Papa" 
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Istri Programmer 

Sebelum memutuskan untuk menikah dengan IT Guys pikir dulu masak-masak dan  
jangan menyesal kemudian. Makanya perhatikan baik-baik percakapan antara  
seorang istri dengan suaminya, seorang Software Engineer.  
Suami: (Pulang telat dari kantor) "Selamat malam sayang, sekarang saya logged in." 
Istri: "Apakah kamu bawa oleh-oleh yang aku minta?" 
Suami: "Bad command or filename." 
Istri: "Tapi aku bilangnya dari tadi pagi!" 
Suami: "Errorneous syntax. Abort?" 
Istri: "Trus, bagaimana tentang beli televisi baru?" 
Suami: "Variable not found..." 
Istri: "OK deh, kalo gitu aku minta kartu kreditmu. Aku mau belanja sendiri aja." 
Suami: "Sharing Violation. Access denied..." 
Istri: "Apakah kamu lebih mencintai komputer daripada aku? Atau kamu hanya main-main saja?" 
Suami: "Too many parameters..." 
Istri: "Itu kesalahan terbesar kalo saya menikahi orang 'idiot' sepertimu." 
Suami: "Data type mismatch." 
Istri: "Kamu tidak berguna." 
Suami: "It's by Default." 
Istri: "Bagaimana dengan gajimu?" 
Suami: "File in use ... Try later." 
Istri: "Kalo gitu apa posisiku di keluarga ini?" 
Suami: "Unknown Virus." 
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Dinamit Malam Pertama 

Sepasang suami istri yang baru saja menikah bersiap untuk tidur bersama. Si suami melepaskan 
kemejanya, menonjolkan bisepnya dan menyombong, "Sayang, tiap lengan ini menyimpan 
kekuatan setara dengan dua ratus kilogram dinamit."  
Si istri sangat terkesan melihatnya. Suaminya lalu melepaskan celananya, mempertontonkan 
kakinya yang berotot dan berkata, "Tiap kaki menyimpan kekuatan setara dengan lima ratus kilo 
dinamit."  
Ketika si suami melepaskan celana dalamnya, si istri memandangnya dengan wajah ngeri. "Ada 
apa?" tanya si suami. "Saya harus keluar ruangan," kata si istri. "Dinamit sebanyak itu dengan 
"sumbu" yang pendek begitu, ruangan ini pasti akan segera meledak!"  
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Pertanyaan Wawancara Kerja: Apa yang Paling Cepat 

Seorang manager HRD sedang menyaring pelamar untuk satu lowongan di kantornya. Setelah 
membaca seluruh berkas lamaran yang masuk, dia menemukan 4 orang calon yang cocok. Dia 
memutuskan memanggil ke-4 orang itu dan menanyakan 1 pertanyaan saja. Jawaban mereka akan 
menjadi penentu apakah akan diterima atau tidak. 
 
Harinya tiba dan ke-4 orang itu sudah duduk rapi di ruangan interview. Si Manager lalau 
mengajukan 1 pertanyaan: setahu Anda, apa yang bergerak paling cepat? 
 
Kandidat I menjawab, "PIKIRAN. Dia muncul begitu saja di dalam kepala, tanpa peringatan, 
tanpa ancang-ancang. Tiba-tiba saja dia sudah ada. Pikiran adalah yang bergerak paling cepat 
yang saya tahu". 
 
"Jawaban yang sangat bagus", sahut si Manager. "Kalau menurut Anda?", tanyanya ke kandidat 
II. 
 
"Hm....KEJAPAN MATA! Datangnya tidak bisa diperkirakan, dan tanpa kita sadari mata kita 
sudah berkejap. Kejapan mata adalah yang bergerak paling cepat kalau menurut saya" 
 
"Bagus sekali! Dan memang ada ungkapan 'sekejap mata' untuk menggambarkan betapa cepatnya 
sesuatu terjadi". Si manager berpaling ke kandidat III, yang kelihatan berpikir keras. 
 
"NYALA LAMPU adalah yang tercepat yang saya ketahui", jawabnya, "Saya sering menyalakan 
saklar di dalam rumah dan lampu yang di taman depan langsung saat itu juga menyala" 
 
Si manager terkesan dengan jawaban kandidat III. "Memang sulit mengalahkan kecepatan 
cahaya", pujinya. 
 
Dilirik oleh sang manager, kandidat IV menjawab, "Sudah jelas bahwa yang paling cepat itu 
adalah MENCRET" 
 
"APA???!!!", seru sang manager yang terkaget-kaget dengan jawaban yang tak terduga itu. 
 
"Oh saya bisa menjelaskannya", kata si kandidat. "Dua hari lalu kan perut saya mendadak mules 
sekali. Cepat-cepat saya berlari ke toilet. Tapi sebelum saya sempat BERPIKIR, 
MENGEJAPKAN MATA atau MENYALAKAN LAMPU, saya sudah berak di celana" 
 
Tentu saja kandidat terakhir yang diterima... 
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Jika Bill Gates Jadi Menristek Indonesia 

Presiden berencana akan mengganti beberapa menteri di jajaran kabinetnya. Untuk 
mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, bagaimana jika 
presiden menunjuk Bill Gates yang baru saja mundur sebagai CEO Microsoft sebagai Menristek?  
 
Berikut ini adalah beberapa tanggapan yang diambil dari beberapa mailing list..  

1. Mas Bill bakal mengusulkan supaya FreeCell, Solitaire, dan Minesweeper 
dipertandingkan di PON  

2. Setiap Warga Negara Indonesia akan mempunyai alamat email di Hotmail dan alamat tsb 
tercantum dlm KTP  

3. Akan dibuat pasal baru yg berbunyi "Setiap PC dan Operating System selain MS 
Windows di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat"  

4. Istilah RUU akan dirubah menjadi Undang-Undang Beta Ver. dan UU yang sudah 
disahkan DPR menjadi UU Final Retail Ver. 

5. Di layar TVRI bisa kita scrolling layarnya dan dibagian bawahnya ada tulisan "Best 
Viewed with 800x600"  

6. Menghentikan demo mahasiswa cukup tekan alt+f4 dan untuk menghentikan kerusuhan 
tekan ctrl+alt+del  

7. Kantor Microsoft di Seattle dipindahkan ke Sentul  
8. Sidang-sidang kabinet cukup lewat MS NetMeeting, 'gak usah ke Binagraha (ngirit duit)  
9. Cak Bill akan mengubah ICMI yd dibuat pendahulunya menjadi Ikatan Cendekiawan 

Microsoft Indonesia  
10. Jangan-jangan akan muncul e-corruption  
11. Menristek akan diubah menjadi Men-Soft-Tek  
12. Dengan munculnya Bill Gates, Baligate dan Lippogate bakal cepat diungkap tuntas  
13. Menggunakan Netscape bisa-bisa dianggap "Illegal Operation" dan dijerat dengan pasal-

pasal subversi  
14. PT Kantor Pos Indonesia diubah menjadi PT Hotmail!  
15. Televisi kita, apabila ditinggal sebentar, akan muncul screen savernya  
16. Headline sebuah surat kabar "Windows NT 6.0 dipesan Thailand, untuk ditukar dengan 

beras"  
17. Proyek pesawat N-250 akan diubah namanya menjadi NT-250 yang dilengkapi fasilitas 

feature "Plug and Play"  
18. Microsoft akan menjadi BUMN dan pengelolaan sahamnya diurus oleh BPPN  
19. Mahasiswa akan sulit untuk membeli Windows bajakan  
20. Ruangan-ruangan di Indonesia akan ebih sejuk karena memakai Windows  
21. Institusi pemerintah akan memaik o/s (operating system) ber-platform Windows, 

sedangkan oposisi memakai Linux  
22. Java Script akan menjadi bahasa nasional  
23. WNI menjadi Windows Negara Indonesia  
24. Pada setiap komputer perwira POLRI dan TNI akan selalu muncul "It is now ok to shut 

down your Corruptor and Provicateur"  
25. Setiap Keputusan Menteri, PP, dll akan diberi Certificate of Authencity berikut serial 

number-nya  
26. Supaya negara aman, Bill Gates akan menyarankan pemerintahan berjalan "Safe Mode"  
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27. Ijazah yang berlaku untuk BPPT, IPTN, PAL, dan yang lainnya hanyalah Microsoft 
Certificate Engineer  

28. Gak perlu repot-repot untuk nyoblos pas Pemilu, cukup ke website pemilu  
29. Negara Repblik Indonesia diganti menjadi Negara E-Republic Windowsnesia  
30. Kantor Menristek perlu tambahan supir karena setiap penambahan aparat memerlukan 

"Driver"  
31. Prosedur Operasi Rempur TNI berbasis Windows sehingga sering muncul "Illegal 

Operation"  
32. Bahasa resmi negara adalah Vbasic dan VBScript adalah bahasa pengantar di sekolah 

dasar  
33. Produknya berupa peraturan dengan versi 1.0, 1.1 dst, dan setiap penggunanya dikenakan 

lisensi per pemakai  
34. Peraturan Pemerintah setiap 3 bulan sekali akan selalu di-update dari PP 1/2000 menjadi 

PP 1/2000 SE (Second Edition)  
35. Akan ada TVRI versi 1.1, TVRI versi 1.2, RRI versi 2.5 dll  
36. Akan ada keputusan Menteri Final Preview  
37. Semua Paket Kebijaksanaan Pemerintah akan diberi versi dan akan selalu dikeluarkan 

bug fixed dan service pack  
38. Windows akan bebas di-download di Indonesia dan berfungsi sebagai public domain, 

sementara distribusi Linux akan dikenakan PPN BM  
39. Semua pesawat IPTN akan ditempeli stiker "MS Windows Compatible"  
40. Fasilitas ctrl+alt+del akan ditemui di Gedung MPR/DPR  
41. Siapa "provokator" tinggal ketik nama atau initialnya lalu klik search, dan provokator itu 

akan langsung ketangkap  
42. Bill Gates jadi Menristek bakal banyak bugs-nya, jadi mesti di patch uland dengan 

service pack 7 or higher 
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Penyakit Karena Jatuh Cinta 

Jatuh cintanya gampang... mengungkapkannya yang susah. Bahkan, mau bilang I love you aja 
susahnya bisa ngalah - ngalahin ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pokoknya mulut terasa 
kaku, lidah jadi kelu. Pokoknya ngga kuku dech kalau udah begitu, maka dipendamlah cinta 
dalam kalbu, hanya Tuhan dan rumput bergoyang yang tau (weleh rumput koq bergoyang, pasti 
ada apa2nya tuch) 
 
Nah pernahkah kamu memendam cinta? Kalau pernah don't worry, Kamu bukan seorang 
psycho... 
 
Tapi HATI - HATI lho, jangan suka terlalu lama memendam cinta, nenek bilang BAHAYA... 
Penelitian membuktikan kalau terlalu lama memendam cinta, bisa menimbulkan penyakit 
berbahaya. 
 
Berikut daftar penyakit cinta berbahaya : 
1. HIV = Hanya Impian Velaka 
2. AIDS = Akibat Impian Dipendam Setahun 
3. PMS = Pedihnya Menanti Sentuhanmu 
4. SARS = Sakit Akibat Rasa Suka 
5. TBC = Tekanan Bathin Cinta 
6. SAKAW = SAkit KArena engkaW 
7. KOLERA = KOk LoE ngga ngeRAsa sih ? 
8. FLU = Feeling Lonely, Uuuhh ..... 
9. PUSING Ya minum obat dong, huahahahahaa 
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Petikan Teka-teki 

Kuih ape yang bungkusnya di dalam, isinya di luar? 
Kuih salah bikin. 
 
Binatang ape power Karate? 
Kuda belang.cube kira brape black belt dia ade. 
 
Siape yang menemukan dompet kulit? 
Yang menemukan dompet kulit tersebut tolong pulangkan kepada saye. 
 
Pintu ape yang walaupun dengan 10 org pun tak leh nak tolak? 
Pintu yang ade tulis 'TARIK' 
 
Saya ade 3 kepala,4 tangan dan 5 kaki...siapakah saya? 
Pembohong... 
 
Apa dia 'Jauh di mata, dekat di hati...'? 
Usus 
 
Binatang ape yang seluruh anggota tubuhnya kat kepala? 
Kutu rambut 
 
Nenek sape jalannya meloncat-loncat? 
Neneknye si katak 
 
Knape lelaki jarang kene penyakit anjing gila? 
Sbb lelaki ni kan 'buaya' 
 
Ape beza sekretari baik ngan sekretari kurang baik? 
Sekretari baik..................'Selamat pagi tuan' 
Sekretari kurang baik...........'Dah pagi ni tuan' 
 
Ape persamaan Michael Jordan ngan Michael Jackson? 
Dua-dua tak kenal korang...hehe 
 
Tukang ape yang kalau dipanggil, die menjenguk ke atas? 
Tukang gali kubur 
 
Nak mencari sikit punye susah, bile dah dapat buang, ape bendanya? 
Tahi hidung 
 
Ape persamaan kain jemuran ngan telefon? 
Dua-dua kalau dah 'kringgg' bole diangkat... 
 
Knape pokok kelapa kat depan rumah harus ditebang? 
Mestilah kene tebang, sape nak cabut pokok kelapa ...gile ape... 
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Gajah terbang dengan ape? 
Dengan susah payah...... 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

71 

Sulit Punya Anak Memakai Donor Sperma 

Ada sepasang suami istri yang mengalami kesulitan untuk membuat anak dan memutuskan untuk 
menggunakan seorang surrogate father(pendonor sperma) untuk memulai keluarganya. 
 
Di hari ketika si pendonor sperma seharusnya datang, si suami pergi dan berkata "Mestinya dia 
dateng sebentar lagi, jadi tunggu aja yah. aku pergi dulu deh..." 
 
1/2 jam kemudian, ada seorang fotographer bayi datang untuk menawarkan jasanya. 
 
"Selamat pagi bu ! Saya datang untuk..." 
"Oh, ngga usah menjelaskan lagi. Saya sudah menunggu anda" potong si istri. 
"Benarkah ? Kalau begitu bagus lah. Speciality saya adalah bayi." 
"Itu lah yang dibutuhkan saya dan suami saya. Silahkan masuk " 
 
Setelah beberapa saat, si Istri bertanya dengan malu, "kita mulai dari mana?" 
 
"Serahkan pada saya. Saya biasanya mengawalinya 2 kali di bathtub, 1 kali di sofa dan beberapa 
kali di kasur. Kadang-kadang di ruang keluarga juga bisa asik. Anda bisa benar-benar leluasa!" 
 
"Bathtub, sofa ? Pantas saja saya dan suami saya selalu gagal" 
 
"Ya,bu, tidak ada yang bisa selalu menjamin kesempurnaan. Tapi, kalau kita mencoba banyak 
posisi yang berbeda-beda dan saya menembak dari 6 atau 7 sudut yang berbeda, saya yakin anda 
akan senang." 
 
"HAH ! banyak sekali..." 
"di pekerjaan saya ini, seorang lelaki harus menggunakan waktunya semaksimal mungkin. Saya 
juga ingin bila bisa melakukannya dalam 5 menit, tapi anda akan kecewa..." 
"Baiklah" kata si istri. 
 
Si photographer mengeluarkan folder berisi foto-foto bayi. 
"Yang ini dilakukan di atas bus di London" 
"APA !?"teriak si istri dengan kaget. 
"Yang kembar di situ bisa dianggap sangat bagus, mengingat ibunya yang sangat sulit." 
"Sulit ?"tanya si istri. 
"Yup, akhirnya harus saya bawa ke taman untuk memuaskanya. bayak orang yang melihat dan 
menonton." 
"ada yang melihat dan menonton ?" tanyak si istri dengan sangat kaget. "Yup, dan untuk lebih 
dari 3 jam juga. Ibu itu selalu berteriak-teriak. Sangat sulit bagi saya untuk konsentrasi. Lalu hari 
sudah hampir gelap maka saya terpaksa percepat kerjaan saya. Akhirnya, ketika tupai mulai 
mengigit alat saya, saya langsung menyimpan kembali alat saya" 
 
"Tupai mengigiti 'alat' anda ?" 
"Yup, dan bila anda sudah siap, saya akan memasang tripod saya" 
 
"Tripod ???" 
"Iya, saya harus menggunakan tripod untuk mengangkat Canon saya. Karena Canon saya terlalu 
besar untuk saya angkat terlalu lama. Nona ? Nona ?... Oh tidak ! Dia Pingsan!" 
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Jangan ditinggal, aku mau ikut 

Ada keluarga muda, baru punya anak satu umurnya 5 tahun, anaknya bernama si Yoga. Mereka 
tinggal di perumahan type 21. Karena rumah type 21 hanya ada 1 kamar tidur, praktis mereka: 
bapak, ibu, dan si anak tidur dalam satu kamar dan satutempat tidur. Sebenarnya tidak ada 
masalah, hanya setiap kali bapak sama ibu mau "bobo" mesti kucing-kucingan, nungguin si Yoga 
tidur dulu. Untuk memastikan bahwa si Yoga udah tidur apa belum mereka mengetest dengan 
cara memanggil si Yoga, kalau Yoga menyahut berarti belum tidur, kalau Yoga diam berarti udah 
tidur, berarti aman.  
 
Suatu malam seperti biasa mereka lagi mood untuk begituan, terlihat si Yoga sudah terlelap. 
Maka sang bapak mencoba ngetes memanggil.  
 
BAPAK : "Yogaaaa....?!!! "  
 
YOGA : " Ya, pak ? "  
 
Wah, ternyata Yoga belum tidur. Mereka terpaksa menunggu.  
 
Setengah jam kemudian, gantian si Ibu mencoba ngetes lagi.  
 
IBU : "Yogaaa....?!!! "  
 
YOGA : " Yaa, buuu ? "  
 
BAPAK : " Gila, belum tidur juga! (gerutu si bapak dalam hati saking jengkelnya)  
 
Terpaksa mereka menunggu lagi. Setengah jam ditest lagi, ternyata siYoga masih belum tidur 
juga. Berkali-kali begitu terus. Akhirnya si bapak-ibu kehabisan kesabaran. Yoga betul-betul 
dibangunin dan  
 
dimarahin habis-habisan. Yoga menangis dan bingung soalnya 'kan nggak tahu masalahnya apa.  
 
Paginya di sekolah Yoga mengadu bahwa semalaman dimarahin habis-habisan sama orang 
tuanya. Si Ibu guru bertanya kejadiannya, si Yoga kemudian menjelaskan. Si Ibu guru rupanya 
menangkap permasalahnya apa, maka kemudian dia menasehati si Yoga,  
 
GURU : " Yoga,kalau sudah malam di atas jam 10.00 Yoga harus tidur, dan kalau orang tua 
memanggil Yoga tidak usah menyahut, pura-pura saja nggak mendengar."  
 
Malamnya Yoga mengikuti nasehat si ibu guru. Beberapa kali Yoga dipanggil nggak menyahut, 
padahal Yoga sebenarnya mendengar karena memang belum tidur, tapi daripada dimarahi lagi, 
maka diam saja.  
 
Bapak & ibunya sepakat bahwa si Yoga sudah tidur. Mereka juga sepakat mau memulai 
permainannya. Terus mereka mematikan lampu. Yoga sebenarnya ketakutan dalam gelap, tapi dia 
juga ketakutan dimarahi maka diam saja.  
 
Permainan makin berjalan seru. Heboh. Menggairahkan.  
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Sampai Yoga juga keheranan, tapi dia tetap diam saja. Sampai akhirnya mereka rupanya sudah 
mau mencapai puncak.  
 
BAPAK : " Aduuuh,buu.... aku mau keluar !!!" (Si Bapak ngomong sambil gemeteran)  
 
IBU : " Paaak, aaaku juga mau keluaaarrrrr" (Si Ibu juga nggak mo kalah)  
 
YOGA : " YOGA IKUTTTTTTT !!!! " (Yoga langsung teriak ketakutan)  
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Mengapa Bayi Menangis 

Setahun sudah Purnomo dan Astuti menikah, dimana mereka saat ini sedang menanti kelahiran 
bayi mereka yang pertama. 
 
Purnomo gelisah menunggu, sambil memegang erat tangan istrinya purnomo memberikan 
semangat. 
 
PURNOMO : "Kuatkan hatimu ya sayang..." 
ASTUTI : "Uuuhh....uuuh....uuuh...astuti mengejan" 
Maka akhirnya bayi keluar dari rahim astuti dengan mengeluarkan tangis yang keras. 
 
PURNOMO : "Yang kanapa bayi kita menangis keras sekali ?" 
BIDAN : "Itu biasa pak ,kalau bayi lahir pasti menangis..." 
ASTUTI : "Mungkin kaget, Mas..." jawab Astuti 
PURNOMO : "Kaget kenapa dik...?" 
ASTUTI : "Kaget ngeliat bapaknya, koq bapaknya gondrong ya, padahal waktu nengokin bayi 
didalam perut kepalanya GUNDUL..." 
PURNOMO : "Iya...juga ya...!!" 
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Lagi Main Kuda-Kudaan 

Sepasang suami istri siang-siang horny dan melakukan make love di sofa ruang tamu rumahnya. 
Karena nafsu, lupa kunci pintu depan. 
 
Tiba-tiba anak ceweknya yang berumur 5 tahun, masuk dan kaget liat adegan ibu dan bapaknya. 
Dengan polos ia bertanya "Papa mama lagi ngapain...." tanyanya heran melihat ibunya ditindih 
bapaknya yang keringatan. 
 
Kesal karena batal orgasme si bapak bilang "Dah sana main sama teman-temanmu. Papa sama 
mama lagi main kuda kudaan." jawabnya sambil terengah-engah. 
 
Si anak langsung menjawab "Ooh main kuda-kudaaan. Kalau lagi main kuda-kudaan jangan 
telanjang dong. Nanti diliat orang, disangka lagi ML lho...." 
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Menghangatkan Makan Malam 

MAKAN MALAM 
Ada sepasang pengantin muda. Pada suatu pagi ketika Sang Suami mau pergi ke kantor maka 
dengan sigap sang istri menyiapka sarapan, tetapi pada waktu itu sang istri hanya menggunakan 
BRA dan celana dalam transparan sehingga Sang suami jadi terangsang. Lalu istri bertanya pada 
suaminya, 
ISTRI : “ Mau Sarapan apa Pa ? “ 
SUAMI : ” Papa mau sarapan kamu aja Ma…....” 
ISTRI : “ Boleh……….” 
Kemudian PASUTRI tsb masuk kamar dan Melakukan ML sampai selesai. Setelah selesai sang 
suami berangkat ke kantor dan sang istri mandi lalu menyiapkan makan siang dan pakai baju 
yang transparan. Siang harinya suami pulang kerumah untuk makan siang. Setelah sampai 
dirumah dia terkejut melihat istrinya sexy dengan baju transparan, Lalu istri bertanya. 
ISTRI : “ Mau Makan apa Pa ? “ 
SUAMI : ” Papa mau Makan kamu aja Ma …..” 
ISTRI : “ Boleh……….” 
Kemudian PASUTRI tsb masuk kamar dan Melakukan ML lagi sampai selesai. Kemudian suami 
pergi kekantor lagi dan berpesan pada istrinya. 
SUAMI : ” Mama nanti malam tolong siapkan ya makan malamnya !!” 
ISTRI : “ Ok deh…….Pa“ 
Pada malam hari setelah suami sampai dirumah dia bingung mencari dimana istrinya dengan 
teriak-teriak memanggil istrinya. 
SUAMI : ” Mama….Mama…..Dimana kamu Ma …..???” 
Sang Istri menjawab. 
ISTRI : ” Saya didapur Pa……….” 
Sang Suami Bingung melihat istrinya duduk diatas kompor yang menyala dan tanpa busana. 
Kemudian suami bertanya pada istrinya. 
SUAMI : ” Lagi ngapain Ma …..???” 
ISTRI : “ Lagi Menghangatkan Makan Malam Papa Biar Ga Basi…” 
SUAMI : “……???????????????????????? “ 
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Cerita 17 tahunan Teka-teki si Coy 

Pada suatu malam si Coy dan Alay bertemu… Beberapa saat kemudian siCoy bertanya pada si 
Alay.  
Coy : "Lay, gua punya pertanyaan nich! Kenapa kalo orang kawin si uami jadi gemuk, Tapi si 
Istri malah jadi kurus?" 
Alay : "Kar’na sisuami dari pulang kerja dia langsung makan dengan lahapnya, Sedangkan si istri 
lelah membuatkan makanan sang suaminya. Iya kan?"  
Coy : "Salah…" 
Alay : "Gua nggak tahu lagi tuh. Gua nyerah dah jawabannya emang apaan sich!!!??!!" 
Coy : "Yang bener kar’na setiap harinya si suami dikasih 2 paha ayam, 2 susu sapi, dan 1 
hamburger special…" 
Alay : "Lah yang istrinya kok malah jadi kurus kenapa tuh!!!" 
Coy : "Kar’na dia hanya mendapatkan 1 pisang dan 2 telur puyuh…" 
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Homo di Akhirat 

Seorang homo mati dan sedang ditanya oleh sang malaikat.  
Malaikat : "Hai manusia apa kerjamu waktu didunia ?"  
Homo: "Jualan Pantat wahai malaikat"  
Malaikat: "Dasar manusia bejat, kau pantas dihukum, Nungging kau", kata malaikat marah  
Melihat sang malaikat marah, si homo melakukan apa yang disuruh sang malaikat. Setelah si 
Homo nungging sang malaikat mengeluarkan sebuah besi panas yang merah menyala dan dengan 
seketika menusukannya kepantat sang Homo.  
 
Homo :"Sedddddaaaapp".(bukannya kesakitan si homo malah keenakan)  
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Humor Daerah Sumatra 

Tidak bermaksud untuk menghina satu suku tertentu...just joke..Horas... 
 
Pada jaman dahulu kala, hiduplah serorang pendekar wanita, Butet namanya. Sebelum lulus dari 
Pandapotan silat, ia harus menempuh ujian Nasution. Agar bisa berkonsentrasi, dia memutuskan 
untuk menyepi ke gunung dan berlatih. 
 
Saat di perjalanan, Butet merasa lapar sehingga memutuskan untuk mampir di Pasaribu setempat. 
 
Beberapa pemuda tanggung yang lagi nonton sabung ayam sambil Toruan, langsung Hutasoit-soit 
melihat Butet yang seksi dan Hotma itu. Tapi Butet tidak peduli, dia jalan Sitorus memasuki 
rumah makan tanpa menanggapi, meskipun sebagai perempuan yang ramah tapi ia tak gampang 
Hutagaol dengan sembarang orang. 
 
Naibaho ikan gurame yang dibakar Sitanggang dengan Batubara membutanya semakin berselera. 
Apalagi diberi sambal terasi dan Nababan yang hijau segar. Setelah mengisi perut, Butet 
melanjutkan perjalanan. Ternyata jalan ke sana berbukit-bukit. Kadang Nainggolan, kadang 
Manurung. Di tepi jalan dilihatnya banyak Pohan, kebanyakan Pohan Tanjung. Beberapa 
diantaranya ada yang Simatupang diterjang badai semalam. 
 
Begitu sampai di atas gunung, Butet berujar "Wow, Siregar sekali hawanya" 
katanya, berbeda dengan kampungnya yang Pangabean. Hembusan Perangin-angin pun sepoi-
sepoi menyejukkan, sambil diiringi Riama musik dari mulutnya. Sejauh Simarmata memandang 
warna hijau semuanya. 
Tidak ada tanah yang Girsang, semuanya Singarimbun. Tampak di seberang, lautan ikan 
Lumban-lumban. Terbawa suasana, mulanya Butet ingin berenang. Tetapi yang diketemukannya 
hanyalah bekas kolam Siringo-ringo yang akan di Hutahuruk dengan Tambunan tanah. Akhirnya 
dia memutuskan untuk berjalan-jalan di pinggir hutan saja, yang suasananya asri, meskipun 
nggak ada Tiurma memlambai kayak di pantai. 
 
Sedang asik-asiknya memnikmati keindahan alam, tiba-tiba dia dikejutkan oleh ular yang sangat 
besar. "Sinaga!" teriaknya ketakutan sambil lari Sitanggang-langgang. Celakanya, dia malah 
terpeleset dari Tobing sehingga bibirnya Sihombing. Karuan Butet menangis Marpaung-paung 
lantaran kesakitan. Tetapi dia lantas ingat, bahwa sebagai pendekar pantang untuk menangis. Dia 
harus Togar. Maka, dengan menguat-nguatkan diri, dia pergi ke tabib setempat untuk melakukan 
pengobatan. 
 
Tabib tergopohg-gopoh Simangunsong di pintu untuk menolongnya. Tabib bilang, bibirnya harus 
di-Panjaitan. 
 
"Hm, biayanya Pangaribuan" kata sang tabib setelah memeriksa sejenak. 
 
"itu terlalu mahal. Bagaimana kalau Napitupulu saja?" tawar si Butet. 
"Napitupulu terlalu murah. Pandapotan saya kan kecil". 
"Jangan begitulah. Masa' tidak Siahaan melihat bibir saya Sihombing begini? Apa saya mesti 
Sihotang, bayar belakangan? Nggak mau kan?" "Baiklah, tapi pakai jarum Sitompul saja" sahut 
sang mantri agak kesel. "Cepatlah! Aku sudah hampir Munthe. Saragih sedikit nggak apa-
apalah". 
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Malamnya, ketika sedang asik-asiknya berlatih sambil makan kue Lubis kegemarannya, sayup-
sayup dia mendengar lolongan Rajagukguk. Dia Bonar-bonar ketakutan. Apalagi ketika 
mendengar suara disemak-semak tiba-tiba berbunyi "Poltak!" keras sekali. 
 
"Ada Sitomorang?" tanya Butet sambil memegang tongkat seperti stik Gultom erat-erat untuk 
menghadapi Sagala kemungkinan 
 
Terdengar suara pelan, "Situmeang". "Sialan, cuma kucing." desahnya lega. Padahal dia sudah 
sempat berpikir yang Silaen-laen. Selesai berlatih, Butet pun istirahat. Terkenang dia akan kisah 
orang tentang Hutabarat di bawah Tobing pada jaman dulu dimana ada Simamora, gajah Purba 
yang berbulu lebat. Keesok harinya, Butet kembali ke Pandapotan silatnya. Di depan ruangan 
ujian dia membaca tulisan: "Harahap tenang! Ada ujian. 
 
"Wah telat, emang udah jam Silaban sih". Maka Siboru-boru dia masuk ke ruangan sambil 
bernyanyi-nyanyi. Di-Tigor-lah dia sama gurunya "Butet, kau jangan ribut!, bikin kacau 
konsentrasi temanmu!" 
 
Butet, tanpa Malau-malau langsung Sijabat tangan gurunya, "Nggak Pakpahan guru, sekali-
sekali?!" 
 
Akhirnya, luluslah Butet dan menjadi orang yang disegani karena mengikuti wejengan guru 
Pandapotan silatnya untuk selalu, 
"Simanjuntak gentar, Sinambela yang benar!" 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

81 

Surat Cinta Seorang Hacker 

Seandainya hatimu adalah sebuah system, maka aku akan scan kamu untuk mengetahui port mana 
yang terbuka Sehingga tidak ada keraguan saat aku c:\> nc -l -o -v -e ke hatimu,tapi aku hanya 
berani ping di belakang anonymouse proxy, inikah rasanya jatuh cinta sehingga membuatku 
seperti pecundang atau aku memang pecundang sejati whatever! 
 
Seandainya hatimu adalah sebuah system, 
ingin rasanya aku manfaatkan vulnerabilitiesmu, pake PHP injection Terus aku ls -la; find / -perm 
777 -type d,sehingga aku tau kalo di hatimu ada folder yang bisa ditulisi atau adakah free space 
buat aku?. apa aku harus pasang backdor "Remote Connect-Back Shell"jadi aku tinggal nunggu 
koneksi dari kamu saja, biar aku tidak merana seperti ini. 
 
Seandainya hatimu adalah sebuah system, 
saat semua request-ku diterima aku akan nogkrong terus di bugtraq untuk mengetahui bug 
terbarumu maka aku akan patch n pacth terus,aku akan jaga service-mu jangan sampai crash n 
aku akan menjadi firewallmu aku akan pasang portsentry, dan menyeting error pagemu " The 
page cannot be found Coz Has Been Owned by Someone get out!" aku janji gak bakalan ada 
macelinious program atau service yang hidden, karena aku sangat sayang dan mencintaimu. 
 
Seandainya hatimu adalah sebuah system, 
jangan ada kata "You dont have permission to access it" untuk aku, kalau ga mau di ping flood 
Atau DDos Attack jangan ah....! kamu harus menjadi sang bidadari penyelamatku. 
 
Seandainya hatimu adalah sebuah system, ...? 
 
Tapi sayang hatimu bukanlah sebuah system, 
kamu adalah sang bidadari impianku, yang telah mengacaukan systemku! 
Suatu saat nanti aku akan datang n mengatakan kalau di hatiku sudah terinfeksi virus yang 
Menghanyutkan, Ga ada anti virus yang dapat menangkalnya selain ...kamu. 
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Penjual Tahu dan Penjual Tempe 

Jono : "Ton, penjual tahu sama penjual tempe galakkan mana ?" 
Tono : "Galakkan penjual tempe. ( asal jawab )" 
Jono : "Yang benar adalah galakkan penjual tahu." 
Tono : "Alasannya?" 
Jono : "Kalau penjual tempe, dipegangin tempenya dia diam saja. Coba kalau penjual tahu 
dipegang 'tempenya', dia pasti marah. Iya kan?" 
Tono : "Iya... ya..." 
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Logika Suami dalam Sidang Perceraian Menentukan Hak Asuh 
Anak 

Seorang Suami dan Istrinya tengah menghadiri sidang perceraiannya. Dalam sidang akan 
memutuskan siapa yang mendapat hak asuh anak. Sambil berteriak histeris dan melompat - 
lompat si istri berkata : 
 
"Yang Mulia, Saya yang mengandung, melahirkan bayi itu ke dunia dengan kesakitan dan 
kesabaran saya !! Anak itu harus menjadi hak asuh Saya !! " 
 
Hakim lalu berkata kepada pihak suami: 
 
"Apa pembelaan anda terhadap tuntutan istri Anda" 
 
Si Suami diam sebentar, dengan nada datar ia berkata : 
 
"Yang mulia... Jika saya memasukkan KOIN ke mesin minuman Coca-Cola, mesinnya 
BERGOYANG SEBENTAR, dan minumannya keluar, menurut Pak Hakim... Minumannya milik 
Saya atau Mesinnya?" 
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Remote Control 

Suatu hari ada kakek ompong yg di opname, Kakek sedang nonton TV mau ganti Channnel. Cari 
remote control sani sini gak ketemu, lalu tanya ke Suster, 
 
"SUS... EMUT CON**OLNYA DONG..."  
 
Dengan sewot Suster menjawab, "EMUTEN DEWE MBAH!!!" 
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Membantu Orang Buntung Kencing 

Bobi masuk wc umum. Di dalem ada cowok, bediri, tangannya buntung. Bobi kesian banget, gile, 
gimana kencingnya tuh orang.. 
 
"Mas Mas, mau saya bantuin?" 
 
Kata si mas "Oh boleh Mas...makasih yah..." 
 
Si Bobi bantuin bukain resleting, terus megangin 'anu' si mas, terus pas selesai, dimasukin "anu" 
si mas ke celana dalemnya, terus di resletingin lagi. 
 
"Wah, makasih yah mas, tanpa mas, saya nggak bakal bisa kencing gini..." 
 
Kata Bobi.."Wah, nggak apa-apa.Tapi, kok 'anu' mas kayak budukan gitu sih mas? Kenapa tuh?" 
 
Kata si mas, sambil ngeluarin kedua tangannya yang di umpetin di dalem kaosnya, "Nggak tau, 
makanya saya jijik megangnya..." 
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Survey Wanita Indonesia dan Celana Dalam 

Pada suatu ada 2 orang penjual celana dalam yang bernama Paimen dan Paijo mereka meributkan 
soal daganganya... 
 
Paimen : "Kamu percaya enggak kalo 99% wanita di Indonesia tidak memakai celana dalam." 
 
Paijo : "Ahhhhh... tidak mungkin." 
 
Paimen : "Mau bukti?" 
 
Lalu Paimen membuktikannya dengan bertanya kepada setiap wanita yang lewat didepannya. 
 
Paimen : "Mbak, pakai celana dalam mbak?" 
 
Wanita 1 : "Ahhh... kemarin khan sudah!" 
 
Paimen : "Mbak, pakai celana dalam mbak?" 
 
Wanita 2 : "Ahhh... enggak ahh!" 
 
Paimen : "Mbak, pakai celana dalam mbak?" 
 
Wanita 3 : "Enggak mas... lain kali saja!!" 
 
Lalu terbukti perkataan Paimen kepada Paijo, bahwa 99% wanita tidak memakai celana dalam. 
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Lebah dan Madu 

Zul ialah seorang kanak2 yang agak nakal dan tak mahu mendengar cakap ibunya. Dia gemar 
membuang air kecil didalam mana2 lubang yang ditemuinya. 
 
Ibunya seringkali berkata kepada Zul, "Jangan buang air kecil sesuka hati dalam mana2 lubang 
nanti kena sengat lebah!"  
 
Itulah nasihat yang selalu di berikan oleh ibu Zul kepadanya.. namun dia tidak menghiraukanya. 
Pada satu hari dia seperti biasa membuang air kecil di dalam sebuah lubang berhampiran dengan 
rumahnya... tiba2 keluar lebah dan terus menyengat "anunya" Zul. Zul terperanjat dan terus lari 
kepada ibunya. 
Sejak dari hari tu dia tidak berani lagi buang air kedalam lubang kerana takutkan gigitan lebah. 
 
Setelah dewasa zul pun bertemu dengan seorang gadis dan berhasrat untuk mengahwininya. 
Maka hari yang dinantikan pun tiba. 
Setelah selesai Zul dan isterinya masuk kedalam bilik. Tetapi Zul tak berani hendak menyentuh 
isterinya itu. 
 
Lalu isterinya bertanyakan, "Kenapa you takut nie?" 
Zul pun berkata "Abang takut dalam tu ada lebah "!! 
"Tak ada la!"jawab isterinya. 
Zul masih tak berpuashati.. maka isterinya berkata, "baiklah abang masukkan jari abang dulu dan 
tengok ada lebah ke tak?" 
 
Zul pun bersetuju dan memasukkan jarinya ke dalam "anu" isterinya. 
 
Dengan perasaan marah dia mengeluarkan jarinya dan berkata kepada isterinya, "Awak kata tak 
ada lebah? Ni madunya ada!!!" 
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Adu Kuat Tentara Amerika, Inggris, Arab dan Indonesia 

Dalam sebuah misi perdamaian di Eropa Timur, siksaan terberat bagi para prajurit bukanlah hawa 
dingin, tapi menyalurkan hasrat sexual mereka setelah berbulan-bulan pisah dengan istri.  
 
Suatu hari empat orang tentara dari Amerika, Inggris, Arab dan Indonesia secara kebetulan 
bertemu disebuah tempat pelacuran. Kebetulan tinggal satu pelacur yang tersisa. Keempatnya lalu 
bertaruh siapa yang paling lama bertahan.  
 
Tentara Amerika yang berbadan besar dan berkulit hitam masuk dengan gagahnya dan keluar 
sejam kemudian.  
 
Tentara Perancis masuk kedalam dengan senyum mengejek dan keluar dua jam kemudian.  
 
Tentara Arab masuk kedalam, satu jam….dua jam….tiga jam…..baru dia keluar dengan 
membusungkan dada, seolah dialah si pemenang.  
 
Tentara Indonesia masuk dan berkata pada si pelacur, “bolehkah saya mematikan lampu madame, 
karena tradisi kami kalau ‘begituan’ lampu harus dimatikan.”  
 
Lampupun lalu dimatikan, “ satu jam…. dua jam….tiga jam……empat jam….lima jam….enam 
jam si pelacur terus melayani si tentara Indonesia. Akhirnya dia yang tidak kuat dan keluar dari 
ruangan dengan nafas terputus-putus dan nyaris pingsan kecapaian.  
 
Didalam ruangan si tentara Indonesia menyalakan lampu sambil berkata “Sersan, cepat suruh 
anggota pleton kita pakai baju”.(wls/03/2004)  
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Perlombaan Yang Gagal 

Ceritanya segerombolan sperma yang sedang terlelap akhirnya bangun karena adanya aktivitas 
yang sedang dilakukan oleh boss mereka, Koko (akhirnya jadi boss juga)... 
 
Sperma A : "Ayo kawan-kawan kita berlomba siapa yang duluan sampai dia yang akan jadi 
anak." 
 
Sperma B: "Ayo siapa yang paling cepat..." 
 
Sperma yang lain pun ikut menyanggupi, akhirnya mereka pun saling berlomba untuk menjadi 
yang pertama dan terbaik, saling susul menyusul pun terjadi antara Sperma A, Sperma B dan 
Sperma yang lain. Namun setiba mereka diujung jalan keluar mereka menghentikan langkah 
mereka, Sperma B yang terdepan berkata... 
 
Sperma B: "Stop.. stop.. teman-teman..." 
 
Sperma A: "Kenapa harus berhenti??" 
 
Sperma yg lain: "Iya kenapa harus berhenti??" 
 
Sperma B: "Ayo kawan-kawan, kita balik aja. Lomba kita batalkan, ternyata boss kita lagi 
ONANI.." 
 
Sperma yg lain: "@#$%&*++" 
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Internet Masuk Desa 

Jaman sekarang e-mail udah masuk kepelosok desa, ini ceritanya 
 
Tukijo , tukang kayu dari daerah pegunungan Wonosobo suatu hari dapet kerjaan bikin meubel di 
hotel di Yogjakarta. 
 
Dia berangkat duluan dianter bininya Tugiyem kestasion bis, dengan janji besoknya bininya bakal 
nyusul. Sesampainya di Yogya dia lantas segera kirim email sama bininya. 
 
Di Lain tempat namun masih di Wonosobo, Rugiyem seorang istri yang sedang berduka baru saja 
mengantarkan jenazah suaminya Paijo ke pemakaman. Selesai dari pemakamandia langsung 
pulang kerumah, lantas dia buru buru buka e-mail, untuk cek berita-berita dari sanak keluarga. 
 
Begitu dia buka email, dia menjerit lalu pingsan... Anaknya heran, lalu ikut baca emailnya, lalu 
ikut menjerit... 
 
Sebenarnya, pangkalnya itu si Tukijo salah pijit tombol, kirim email ke bininya mustinya 
Tugiyem@wonosobo.co.id jadinya Rugiyem@wonosobo.co.id Maklum jarinya tukang kayu 
segede jempol, T dengan R kan dempetan. 
 
Mau tahu isinya yang bikin keluarga Rugiyem histeris... 
 
Isi emailnya : 
 
'Yem isteriku tercinta, 
 
Terimakasih banget yo, udah nganterkan aku tadi pagi,Aku sudah sampai dengan selamat, disini 
diterima baik baik, Aku senang sekali karena banyak teman lama yang sudah duluan sampai, 
Katanya kamu akan nyusul besok, namamu sudah aku daftarkan disini, aku tunggu yaa supaya 
kita berdua bersama disini oh, ya ternyata disini lumayan panasnya,  
 
salam kangen, 
suamimu 'Ijo. 
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Seks Dalam Istilah Komputer 

Ejakulasi Dini : Peristiwa dimana komputer terlalu cepat keluar dari programnya. Ketika 
komputer sedang diaktifkan, tiba-tiba sudah exit dan tidak bisa melanjutkan programnya. 
Peristiwa ini sangat dirisaukan oleh pengguna komputer. Biasanya pengguna komputer akan 
mencari orang yang pakar dalam mengatasi masalah ini. 
 
Menopause : Komputer generasi lama WS dan Lotus yang sudah tidak bisa diaktifkan lagi. 
Biasanya komputer jenis ini sudah ditinggalkan penggunanya. Jika dipaksakan komputer jenis ini, 
tidak akan menghasilkan produk. 
 
Orgasme : Adalah rasa senang yang dialami pengguna komputer karena terlalu asyik dan larut 
dalam menggunakan komputer. Perasaan ini bisa membuat pengguna komputer lupa daratan dan 
tentunya dapat mengurangi produktifitas dan efektifitas etos kerja. 
 
Penetrasi : Adalah istilah yang populer ketika seseorang memasukan disket ke dalam drive A atau 
drive B. Setelah d isket dimasukan, maka akan terjadi interaksi didalam CPU. Disket akan 
mengeluarkan program sesudah dimasukan ke drive A atau B. 
 
Masturbasi : Adalah kelainan komputer dalam mengeluarkan program karena menyalahi prosedur 
yang lazim. Biasanya ini terjadi pada komputer yang jarang sekali dipakai oleh pengguna 
komputer. Untuk menghindarkan hal ini, sebaiknya komputer sering diaktifkan. 
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Menemukan Kondom di Asrama Wanita 

Suatu hari di asrama wanita, seorang Pendeta sedang memeriksa kondisi asrama. 
Di salah satu kamar ter dengar suara "Aaarggh, uumph, yees, oohhh" dan si Pendeta pun kaget 
waktu mendengar suara itu... 
 
Keesokan harinya semua anak perempuan dikumpulkan di lapangan: 
 
Pendeta: "Semalam saya mendengar suara desahan di salah satu kamar..." 
 
Murid: "Hah?!!" 
Shanti: "Kikikikikik" 
 
Pendeta: "Lalu saya menemukan celana dalam pria" 
 
Murid: "Hah?!!" 
Shanti: "Kikikikikikik" 
 
Pendeta: "Lalu didalam celana tersebut saya menemukan kondom..." 
 
Murid: "Hah?!!" 
Shanti: "Kikikikikikik..." 
 
Pendeta: "Dan ternyata kondom tersebut bolong!" 
 
Murid: "Kikikikikikik..." 
Shanti: "Hah?!!" 
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Cara dan Style Cari Kenalan di Friendster 

Berikut ini adalah contoh-contoh Style Message untuk ajak kenalan orang yang kamu sukai di 
Friendster. 
 
Style Nyelekit 1 
Hmhmhm..tampangnya ok juga..tidak begitu cantik dan tidak begitu jelek pantas untuk jadi teman 
saya...ini email saya kirim@ketawa.com 
 
Style Nyelekit 2 
Walah, foto hancur begitu... kok PD sekali pasang di friendster? Apa nggak ada foto lain ? Kalau 
kamu mau saya add jadi temanku, tolong fotonya diganti dulu! 
 
Style Nyelekit 3 
Walah, kamu cantik tapi juga gendut sekali ya ? Tolong jangan add aku ya! 
 
Style Nyelekit 4. 
Kamu cantik tapi masih single, pasti kamu lesbi ya. kalau nggak lesbi pasti bohong. Kalau kamu 
marah atau tersinggung, jangan lewat email, kita ketemuan aja. Kalau nggak berani ketemuan, 
memang benar pasti kamu lesbi 
 
Style PD 1 
Kamu cantik tapi sayang sudah bercowok. Sayang sekali cowok kamu jelek, item, miskin, tolol. 
Sebaiknya saran saya, jangan pernah jadian dulu kalau belum ketemu saya. Ini saya kasih 
kesempatan, nomor hp saya : 081-xxxx-x-xxxx. 
 
Style PD 2 
Aduh cantiknya , kenalan dong. kebetulan nih tampangku keren, pasti banyak yang kira kita 
pacaran, kalau aku lagi jalan sama kamu. Aku add kamu ya... 
 
Style Standard 
Hai, boleh kenalan nggak ? Add aku ya di kirim@ketawa.com 
 
Style Iseng 
Boleh minta no HP dong, alamat rumah, telp rumah, alamat kantor, telp kantor bales ya! 
 
Style Iseng 2 
Tampang kamu mirip pacar saya! Jangan-jangan kamu kembarannya ya ? 
 
Style Iseng 3 
Kamu mirip teman saya deh, atau jangan2 kamu memang pernah jadi teman saya, atau mungkin 
kita pernah ketemu kali ya di suatu tempat? Kamu merasa kenal aku nggak sebelumnya ? 
 
Style Hopeless 
Please dong... jadi temanku... aku tahu kamu cantik... aku jelek... tapi mau kan jadi temanku... 
Siapa tahu kita bisa jadian. Temanku di friendster baru 2 orang lho. Sudah 6 bulan minta add ke 
banyak cewek, tapi ditolak terus. Mudah-mudahan kamu mau, soalnya kamu kan baik, aku 
percaya kok kamu pada dasarnya baik, hati kamu pasti seputih kulit kamu. 
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Style Hopeless 2 
Hai sayang, aku sudah bosan hidup nih, tolong dong, jangan buat aku bunuh diri. Aku lagi pegang 
pisau nih, siap-siap mau bunuh diri. Kalau kamu nggak mau add jadi temanku, kamu besok baca 
koran POS KOTA dan lampu merah ya. Pasti nama kamu disebut2 disitu. Aku kasih waktu 1 x 24 
jam atau kamu besok baca headline ini. SEORANG PEMUDA MATI BUNUH DIRI KARENA 
DITOLAK AJAK KENALAN OLEH SEORANG BERNAMA XXXXX (nama kamu tuh !) 
 
Style Tajir , Mupeng dan PD sekali 
Kamu cantik dan sexy sekali, malam minggu besok jalan sama aku ya ini nomor hpku: 081-
xxxxx-xxxxx, aku biasa bawa mobil mercedes benz serie 7, tapi kalau lagi males aku bawa jaguar 
aja, kalau kamu ingin yang biasa-biasa aja, aku juga baru beli Vios kok. O'ya Apartementku di 
sudirman lagi kosong lho, nanti kita bermalam minggu disana semalaman nggak apa-apa kan? 
Mudah-mudahan cowok kamu nggak keberatan. Kalau cowok kamu keberatan, aku punya 
pembantu wanita yang masih single, nanti suruh cowok kamu bermalam di kamar pembantuku 
aja ya. 
 
Style Malu-Malu Mau 
Hai... boleh kenalan nggak ? 
 
Style Agresif Ngesellin 
Hai, kenapa sih nggak mau kenalan sama aku. aku sudah kirim message 45 kali kok, dicuekin 
terus sih? Memang kamu siapa? Memang saya siapa? Gue tahu elo cantik dan sexy, tapi bukan 
berarti bla blab lab labla blabla blablablabla 
 
Style Sok Akrab 1 
Hai kamu temannya si anu ya, aku tahu kamu dari si anu. Bagaimana kabar kamu? Bapak-ibu 
gimana? Adik-kakak gimana? Sehat-sehat saja kan? Udah lulus atau udah kerja? Aku boleh add 
kamu ya? 
 
Style Sok Akrab 2 + Nyelekit 
Ya ampun, kamu masih inget saya? Aku kan dulu teman SD/SMP/SMA kamu, kamu kan dulu 
pernah nembak saya. Maaf dulu kamu saya tolak, soalnya kamu tuh dulu jelek banget, sekarang 
kok jadi cantik begini 
? Operasi plastik di mana ya? Jangan lupa add aku ya, kalau kamu masih penasaran sama aku, 
nggak apa-apa kok kalau mau nembak aku lagi. Pasti aku terima dengan senang hati 
 
Style Sok Akrab 3 + Ngegombal 
Hai, denger-denger kamu habis putus ya dari si 'anu'. Kamu pasti sedih sekali ya, bagaimana 
kalau saya datang ke rumah kamu untuk menghibur hati kamu yang luka? Aku tidak habis pikir 
bagaimana mungkin ada orang secantik kamu ini ada yang tega melukai hati kamu yang bening 
seindah kristal ini, pasti sangat menyakitkan buat orang secantik kamu. ini nomor hpku: 081-
xxxx-xxxx 
 
Style Gila 1 
Kalau kamu sedang kesepian, mungkin saya adalah orang yang tepat untuk dijadikan pacar, kalau 
kamu sedang punya pacar, mungkin pacar kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan saya, kalau 
kamu sedang merencanakan perkawinan, batalkan saja, nikahlah denganku saja, kalau kamu 
sudah kawin, tolong ceraikan suami kamu, kamu ditanggung tidak akan menyesal mendapatkan 
aku  
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Style Gila 2 
Hai, kamu tolong lihat foto2 saya di friendster ya. Kalau kamu ingin lihat saya dalam keadaan 
polos/bugil, aku akan kirimkan fotonya dengan syarat kamu kasih saya nomor hp kamu... 
 
Style Ngegombal 1 
Aku tidak percaya dari 5 milyard penduduk dunia, ternyata ada satu makhluk termanis yang tidak 
pernah saya lihat sebelumnya. Makhluk itu adalah kamu. Kamu memang diciptakan khusus 
untukku. Terima kasih Tuhan telah mempertemukan belahan jiwaku lewat friendster.com. 
Sayang, will you marry me ? 
 
Style Ngegombal 2 
Oh My God, Finally I have found someone, and it was you !, give me your phone number soon, 
and i will pick you up as soon as possible. and we will looking for 'pendeta/penghulu' right now 
to bless our marriage. Do you agree with that? 
 
Style Kurang Ajar 1 
Hai. One Night Stand yuk! Nanti kamu boleh add aku deh jadi temanku 
 
Style Kurang Ajar 2 
Hai. Tarif kamu semalam berapa ? 
 
Style Kurang Ajar 3 + Sok Akrab 
Hai, kayanya kita pernah kenal deh, kamu kan selingkuhannya si 'X' teman saya yang istrinya 2. 
 
Style Tolol 
Hai, aku baru join di friendster, bisa tolong ajarin aku nggak caranya makai friendster? Tolong 
datang ya ke rumahku atau kantorku. Ini alamatnya blablablblblablablablabla 
 
Style Tolol 2 
Hai, boleh tanya nggak ya. Sekarang jam berapa ya? Maaf jam saya mati. 
 
Style Tolol 3 
Hai, boleh tanya nggak ya. kalau dari Blok M mau ke Bandung, naik bus nomor berapa ya? 
 
Style Tolol 4 
Hai, boleh tahu password kamu nggak? Aku lupa password aku, mungkin saja passwordku sama 
dengan password kamu. 
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Perbedaan Yoi, Ya dan Ya Begitulah 

Turis amerika yang sedang belajar Bahasa Indonesia sedang bingung, mengapa orang Indonesia, 
jika menjawab pertanyaan itu beda-beda seperti yoi, ya, dan ya begitulah. 
 
Lalu, ia bertanya kepada seorang pejabat, "Bagaimana cara membedakan yoi, ya, da ya 
begitulah?" 
 
Kemudian, pejabat itu menjawab, "Kalau yoi, orang tersebut tidak punya pendidikan, kalo iya, 
orang itu tamatan SMA, dan kalau begitulah, berarti ia sarjana." 
 
"Oh, gitu, ya?", kata turis. 
"Yoi!!", kata pejabat. 
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Salah celup 

Bardhono (bukan nama sebenarnya) adalah seorang pemuda yang dalam waktu dekat akan 
menghabiskan masa lajang-nya dengan mengawini gadis sedesanya didaerah Kretek, mBantul ..... 
Sebagai pemuda yang masih kencur dalam hal "The Art of Sex" dan "How to  
Satisfy Your Wild Desire", maka ia ingin dapat ilmu dari orang-2 yang dianggap layak ngandani 
paring pitutur ......... 
Bak Joko Tingkir, pergilah dia ke Imogiri, naik getek menyusuri kali Opakkerumah Pak-De-nya 
... Lurah Imogori. 
Yo ngerti dewe, kalau Lurah mesti pengalaman dan memiliki jam terbang yang jauh lebih tinggi 
.... 
Setelah acara basa-basi Jowo selesai, maka beginilah kira-2 advis Pak-De-nya. 
"Wis to le ... mumpung waktunya masih 2 bulan lagi, ada baiknya "barang"mu kamu gedein dulu 
... Carane di celup nganggo teh "Wayu" ... 
(teh wayu adalah teh yang sudah sedikitnya semalam berada dalam teko/poci dan berkasiat untuk 
membesarkan "apa saja" yang direndam disitu). 
Nggih sendiko Pak-De ..., jawab pemuda Bardhono. 
Bener .... selama 2 bulan menjelang perkawinan, pemuda Bardhono rajin nyelup teh "Wayu" ... 
Mbasan tibo titi wancine .... pas malam pertama .....Ndeso Kretek geger ... Mantene wedog 
bengok-2 karo nangis .... padahal wis jam 2.00 bengi ... 
Pak De nya yang ikut nginep disitu, ikut kaget karo mesem-2 ...wah anjuranku pasti siiip iki ... 
Critane manten wedok komplain ... barange mas Bardhono keciliken jarene ...sak bithing tok ... 
karo mbrebes mili ... 
Pak De kaget luaaaar biasa ... lho kok bisa kebalikannya ... 
Bertanggung jawab ... advisnya kok bisa dadi cikal bakal keributan ... 
Usut punya usut ... kesalahan bukan pada advis Pak De, tapi pemuda Bardhono sing keliru nyelup 
pakai ... Slimming Tea nya, Mustika Ratu. 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

98 

Untung Ora Nganggo Kathok 

Pas dina minggu rina adikku dikongkon ibu ngunduh klopo kanggo ngawe kolak, kuwi biasa 
wong pancen bocahe tomboy jee... 
 
Ngene undangaane ibu, 
"Rin, aku undhuhno klopo kanggo kolak mengko." 
"Yooo bu mariki," jawape rina. 
 
Sedhelo engkas rina menyang buri saperlu menek wit klopo, bareng tekan nduwur deweke 
njeblokke klopo siji-siji{blak -bluk ] swarane. Gaekagete bocah lanang-lanang ing ngisore sing 
lagi jagongan. Banjur cah lanang-lanang moro kanti ndangak, trus rina nakoni, 
 
"Hee, kowe gelem klopo ta? opo degan?" 
 
Cah lanang-lanang ora jawab, tapi tetep ndagaak karo koyok nggumun ngono. Terus rina malah 
bingung lan mudhun mlebu omah karo takon ibune, 
 
"Bu, cah lanang- lanang mau nang ngisorku lapo yoo, wong tak twani klopo emoh, tak tawani 
degan yo emoh, tapi tetep nang ngisor karo ndangak ngono?" 
 
"O,pancenkowe cah bodho ngono kuwi nginceng kathokmu, ndhuk-ndhuk!" jawab ibuke. 
 
Kanti roso seneng lan bungah tenan rina ngomong marang ibune, 
"Oalah yoo SELAMET TENAN, BU AKU MAU LALI ORA KATHOKAN NGONO...!" 
 
Ibune dadi tolah toleh, 
 
"????????" 
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Terkena Penaykit Cina 

Seorang turis Amerika berlibur ke Cina. Ketika di Cina, iabermain dengan wanita nakal tanpa 
memakai kondom. Seminggu kemudian, ia pulang ke AS dan menemukan alat vitalnya diselimuti 
lingkaran- lingkaran warna hijau dan ungu. 
 
Dengan ketakutan ia segera pergi ko dokter. Dokter yang kebingungan, karena belum pernah 
melihat hal ini, melakukan sejumlah tes dan mengatakan bahwa hasil tes akan diketahui dua hari 
lagi. 
 
Turis tersebut kembali lagi dua hari kemudian dan dokternya berkata: "Berita buruk. Nama 
penyakit anda adalah Mongolian VD. Sangat langka dan hampir tidak pernah terdengar disini. 
Kami hanya tahu sangat sedikit mengenai penyakit ini." 
 
Si turis kebingungan dan menjawab: "Ya... diapain deh dok, terserah... pokoknya cepat sembuh." 
Jawab si dokter, "Maaf, sampai saat ini belum diketahui metode penyembuhan yang tepat. 
Rasanya kami harus mengamputasi alat vital anda." 
 
Si turis berteriak ketakutan, "Enak ajah! Nggak boleh! Aku mau cari doker lain!" Jawab si dokter: 
"Yaaa.. terserah, silahkan saja, tapi operasi amputasi adalah jalan satu-satunya."  
 
Maka besoknya si turis mencari dokter Cina, dengan harapan setidaknya dia tahu sesuatu 
mengenai penyakit ini. Si dokter Cina memeriksanya dan berkata "Penyakit anda langka looo, ini 
namanya Mongolian VD, aaaa." Si turis kesal dan menjawab: "Iya.. saya tahu, tapi apa bisa 
disembuhkan? Dokter Amerika kemarin bilang kalau satu-satunya cara dioperasi dan diamputasi, 
bener nggak sih?" 
 
Dokter Cina itu tertawa dan menggelengkan kepala, "Aiyaaa.. doktel Amelika wodoh aaaa... 
selalu pingin bikin duit, aaa.... opelasi sini, opelasi sana... nggak pellu opelasi ooo,...!" Si turis 
bahagia 
 
"Waaaaaa... untung.... untung...."  
 
"Nggak usah takut laaa... tunggu dua minggu, nanti juga putus sendili ooo, nggak pellu bayal-
bayal buat opelasi...." 
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Ciri-Ciri Netter Sejati 

Dari hasil survey mengenai tanda-tanda terjadinya kecanduan Internet adalah : 
1. Mas kawin yang Anda minta di hari pernikahan adalah seperangkat komputer dan modem. 
Tunai ! 
2. Bel di rumah Anda bertuliskan "Click Here to continue" 
3. Pintu kamar mandi Anda bertuliskan "This site contains Adult Material, please verify your 
age" 
4. Anda menanyakan apakah ada email baru untuk anda kepada Pak Pos yang mengantarkan 
kartu lebaran. 
5. Mimpi anda selalu berawal dengan http://www. 
6. Anda menggunakan search engine untuk mencari anak anda yang sudah tiga hari tidak pulang 
ke rumah. 
7. "Unable to locate your server !," kata Anda ketika menerima telepon salah sambung. 
8. Anak-anak Anda diberi nama Joko.gov agar kelak dia jadi Pegawai negeri sipil; Susy.org agar 
kelak jadi cewek matre; dan Tole.edu agar kelak dia jadi mahasiswa abadi. 
9. Suara dengkuran Anda sudah persis mirip dengan suara Handshake modem. 
10. Anda susah menggerakan jari Anda karena Anda sudah online selama 36 jam. 
11. Anda menonton film "The Net" .... 63 kali. 
12. Ketika mobil Anda menyeruduk mobil lain di simpang jalan, yang pertama Anda cari adalah 
tombol "UNDO". 
13. Istri Anda meletakan wig di atas monitor Anda untuk mengingatkan Anda seperti apa 
tampangnya. 
14. Anda memberi nama anak Anda Eudora, Netscape dan Mirc. Dan kalau anda lebih 
demokratis (tidak monopistis) anda akan memberi nama anak anda Linux. 
15. Anda memperkenalkan diri sebagai : youremail@yourdomain.com 
16. Anda membuat tatoo di badan Anda yang berbunyi "This body best viewed with Internet 
Explorer 5.5 or higher." 
17. Anda akan mengakses http://www.xxx.com bila sedang bosan dengan pasangan anda. 
18. Anda meninggalkan antrian tiket kereta api dengan berkata "request time out !!!" 
19. Ketika hidup anda mengalami depresi, anda akan sangat menyesal mengapa tubuh anda tidak 
dilengkapi dengan tombol Ctrl-Alt-Del. 
20. Anda yang membaca e-mail ini sampai habis. IIQ 
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Anu Dikasih Tinta Pemilu 

Seorang pejabat merasa bingung seusai memberikan nafkah batin pada istrinya yang ke-5,karena 
"anu-nya" di berikan tanda tinta pemilu oleh istrinya itu,lalu kata si istri:  
 
"Biar Bapak gak bisa NYOBLOS lagi di TEMPAT lain...!!!" 
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Bogel 

Kitty dan suaminya sedang mandi bertelanjang dalam bilik air ditingkat atas rumah mereka, tiba 
tiba lonceng pintu berdering...ring ..ring..ring....Maka 
si Kitty terus membungkus tubuhnya dengan tuala dan berlari kebawah untuk membuka pintu. 
 
Rupa-rupanya, Robert jiran rumah mereka berdiri di depan pintu dan berkata "Oh..Minta maaf 
kerana menggangu u yang sedang mandi.." 
 
Kitty menjawap "tidak apa, biasalah tu..apa u mahu" 
 
Robert terus dengan ghairahnya menjawap "Ohh..Kitty..u mempunyai kulit putih melepak harus 
bak sutera , jika I offer u RM100.00 sanggupkah U menanggalkan tuala bahagian atas sebagai 
balasan???" 
 
Dengan secepat kilat tanpa berfikir panjang maka ditanggalkan bahagian atas tuala 
memperlihatkan buah dadanya yang menbukit demi wang RM100.00.. 
 
"WOW" Robert dengan mata terbeliak menghayati buah dadanya yang secara langsung 
memberangsangkan semangatnya sekaligus menawarkan RM100.00 lagi kepada Kitty untuk 
menanggalkan kesemua tualanya!! 
 
"kenapa tidak" balas Kitty "itu ganjaran yang amat lumayan" dan terus melonggarkan tualanya 
memperlihatkan keayuan tubuh yang mengiurkan tanpa seurat benang pun!!. 
 
Maka Robert dengan air liur yang meleleh keluar dan merasa rimas yang amat ketara seperti 
disimbah air sejuk dengan bahagian zip seluar yang seakan-akan pecah terus menyerahkan Note 
Rm200.00 kepada Kitty tanda kepuasa yang tak terhingga sambil berlari pulang ke rumahnya 
untuk melakukan latihan 'menembak'. 
 
apabila Kitty kembali ke bilik air untuk menyambung balik mandinya maka suaminya bertanya 
"Siapa yang membunyikan lonceng pintu ?" 
 
"Jiran kita, Si Robert" Jawap Kitty 
 
"Robert??" Tanya Suaminya "Adakah dia memulangkan Wang RM200.00 yang dipinjam dari 
saya tempoh hari??"  
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Dokter Cabul 

Seorang wanita cantik dan pintar sedang mengunjungi dokter pribadinya. Di ruang praktek itu, 
hanya ada mereka berdua. Dan seperti biasa, ketika melihat seorang wanita cantik dihadapannya,  
dokter itu segera melupakan kode etik kedokteran. 
Sang dokter menyuruh pasiennya yang cantik ini untuk menanggalkan seluruh pakaian. Lalu 
tangannya mulai meraba-raba tubuh si pasien. 
Dokter : "Anda tahu, apa yang sedang saya lakukan?" 
Wanita : "Ya, Anda sedang memeriksa abnormal dermatologikal." 
Dokter : "Ya, itu benar." 
Dokter melanjutkan dengan memegang payudara wanita itu. 
Dokter : "Anda tahu, apa yang sedang saya lakukan?" 
Wanita : "Ya, Anda sedang berusaha mendeteksi kanker payudara." 
Dokter : "Wow, itu benar juga." 
Karena nafsu setan sudah menguasai si dokter ini, lantas dia buka semua pakaian dinasnya. Dan 
dengan penuh nafsu, dokter itu menghampiri pasiennya untuk berhubungan seks. 
Dokter : "Nah, Anda tahu apa yang akan saya lakukan ?" 
Wanita (dengan kalem) : "Oh, Anda ingin mendapatkan herpes." 
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10 Tanda Friendster sudah Merasuki Jiwa Anda 

1. 80% isi friends list lo, nggak ada yang lo kenal karna hasil dari "hi  
kenalan dong" message.  

2. Jalan-jalan di Citos dan tiba-tiba teriak ke orang asing. "Ehh, Rama Sudharmanto, Fisip 
UNPAR ya? Kita kan 5th degree Friend lohhh.Pa kabar Lo? Di foto kurusan, kok aslinya 
gendut kayak babi ngepet? Eh iya kenalan dong." 

3. Waktu nyokap ngajak makan, jawaban lo. "Bentar ma, nanggung baru 380. Nunggu 
sampe genap 400 friends listnya." 

4. Seminggu 3 kali ganti mouse dan sebulan 2 kali ganti mousepad. 
5. Kalo lagi di kantin, minta tambah nasi ke mbak kantin dengan bilang. "Add gue dong." 
6. Untuk ngisi testimoni temen, lo udah punya template, tinggal copy paste dan ganti nama 

doang. 
7. (namaloSATU), (namaloDUA), (namaloTIGA), (namaloEMPAT), (namaloLIMA), 

(namaloENAM) 
8. 60% persen isi testimonial profil elo dimulai dengan kalimat, "Gue belum pernah ketemu 

ni anak, pertama kenal di friendster waktu dia ngajak kenalan dan minta di ADD" 
9. Di friends list lo yang udah berjumlah 450, setidaknya ada 18 Bambang, 15 Jessica, 10 

Yanti, 3 Pasha, 9 Dimas, 6 Dian, 11 Andi dan 1 Pondok Indah 
10. Cukup banyak waktu luang di depan monitor sampai sempat berpikir bahwa tulisan 

Friendster Beta di logo Friendster berarti Friendster di ciptakan oleh programmer Ambon 
yang maksudnya mau berkata "Ini Friendster gue" 
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Hubungan Flu Burung atau Avian Influenza dan PSK 

Semua orang pasti takut tertular Flu Burung, tapi ada satu kelompok masyarakat yang tidak takut 
tertular penyakit mematikan tersebut, yaitu para Pekerja Sex Komersial (PSK), Mengapa? Tidak 
lain dan tidak bukan karena sehari-harinya mereka selalu mencari dan membuat Burung-burung 
yang nakal menjadi Pilek/Flu. 
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Homo menyatakan cinta. 

Di suatu komplek perumahan di kawasan Menteng ada seorang homo yang bernama Alex. Suatu 
hari tiba-tiba dia melihat seorang cowok yang ganteng abis dan pindah tepat disebelah rumahnya. 
"Woww....ganteng benerrr tuh lekong...akika mawar doongg!", kata si Alex dalam hati. 
Alex kesenangan bangeet dia punya tetangga ganteng. Keesokan harinya alex terus perhatiin tuh 
cowok dan dia semakin jatuh cinta. Tapi dia tidak tahu bagaimana menyatakannya. Selidik demi 
selidik ternyata tuh cowok seorang dokter. 
"Wah...kesempatan nih untuk kenalan sama tuh cowok", pikir si Alex. 
Alex kemudian pergi ke tetangganya itu dan mengetok pintu.. tok..tok..tok dan kemudian si 
dokter membukakan pintu. 
Alex : "Hallo dok, nama saya Alex dan saya tinggal disebelah dokter". 
Dokter : "Oh..ya..silakan masuk.. eh....." dan si Alex langsung memotong 
Alex : " dok..dok saya kok tiap malam susah tidur ya....dan kadang-kadang merasa agak pusing, 
tolong periksa dong dok." sambil menarik tangannya si dokter. 
Dokter : "Ya..ya...coba buka mulutnya dan saya periksa" 
Alex : "buka baju ya..dok agar enak periksanya" 
Dokter : nggak perlu......saya cukup periksa saja dari luar" 
Dan akhirnya sih dokter hanya memberikan vitamin ke Alex. Alex sangat kecewa dan dia merasa 
dokter kurang kasih "angin ke dia. 
Besoknya si Alex balik ke dokter itu dan berkata :" dok kok tambah parah ya... dan saya semakin 
nggak bisa tidur". 
"Wah...kalau begitu coba kamu naik ke ranjang dan saya akan periksa", kata dokter. 
Langsung aja si alex buka baju dan naik keranjang kesenangan. Lalu dokter 
periksa dia dengan cepat, namun Alex minta diperiksa lagi. 
"Dok yang di dada dan perut belum periksa dan minta disuntik ya dok...!" sambil membuka 
celananya. 
"Ngga..nggak usah disuntik, nanti saya tambahkan dosis vitamin dan obat tidurnya." 
"Wah dokternya agak kurang kasih "lampu hijau" lagi nih...kurang asem...terpaksa deh gue pakai 
jurus terakhir gue" kata Alex. 
Besokannya Alex datang lagi kerumah dokter itu. 
Alex : " Dok..saya mau jujur aja deh ke dokter...eh..eh..sebe..nar..nya saya 
Ambien dok...(penyakit pada lubang pantat)" 
Dokter :" oh..ya kalo begitu coba kamu buka celana kamu dan nungging diatas ranjang ya..." 
Wah...Alex kesenangan abis, langsung aja dia naik ke ranjang sambil menahan sakit (seakan-akan 
benaran sih Alex sakit Ambien) 
Si dokter ambil senter dan pakai sarung tangan untuk melihat lubang pantatnya si Alex. 
Dokter : "Wah..ada apa tuh di pantat kamu kok ...ada yang merah2, panjang dan berduri-
duri..ih..h..." 
Alex :" Oh..ya dok..toloooung dikeluarkan dok...." 
Dokter :" Saya tarik ya kalo sakit bilang ya...." 
Alex :"Aduh.....e.na....k....ehhh....sakit deh......." 
Dokter itu langsung tarik ...wu..uuuuusssss , ternyata setangkai bunga mawar merah 
Dokter :" HAAAAHHHHHHHH.... *** : = (((( 
Alex : " Eih....hi..hi.. itu buat dokter..." 
Dokter : ?????????*$@##&*$#!!!!!!!!  
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Suami Bertato 

Pada malam pertama sehabis pernikahan sang istri membuka baju sang suami dilihat dadanya ada 
tatto bertuliskan REEBOK dan dipaha bertuliskan NIKE sang suami menjelaskan itu masa 
kontrak ku pada sang produser agar aku tak lupa.  
 
Setelah semua terlepas sang istri melihat di anunya tertulis AIDS langsung sang istri marah 
namun langsung di jelaskan pada suaminya terus coba kau panjangkan dulu anuku dan terlihat 
tulisan ADIDAS langsung tak marah lagi.  
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Turis yang "sarangnya" diobrak-abrik 

Ada seorang turis laki-laki yang berjemur tanpa benang sehelaipun. "Barangnya" ia tutupi dengan 
koran. Kemudian lewatlah seorang gadis kecil 
 
Gadis: "Apa yang kau sembunyikan?" 
Turis: "Emangnya aku myembunyikan apaan?" 
Gadis: "Itu tuh yang kau tutupi dengan koran." 
Turis: "Ini adalah 'senjataku'."  
Tak lama kemudian sang touris tertidur dan ketika sadar ia sudah berada di ICU sebuah rumah 
sakit. 
Dokter: "Apa yg sebenarnya terjadi pada anda? kenapa 'anumya' bisa rusak parah seperti itu?"  
Turis: "Saya tidak tau tapi sebelum saya tidur.saya sempat berbincang-bincang dengan seorang 
gadis." 
 
Lalu gadis tersebutpun diinterogasi di kantor polisi  
Polisi: "Apa yang kau lakukan terhadap tuan turis ini? Kenapa 'anunya' bisa hilang?" 
Gadis: "Sewaktu ia tidur aku bermain-main dengan benda yang ia sembunyikan. Karena 'dia' 
menodaiku maka aku patahkan lehernya, kurusak sarangnya dan aku pecahkan semua telur-
telurnya." 
Jawab gadis itu kalem.  
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Kiasah Pengemis dan Pelajar Universiti 

Seorang mahasiswa sedang asyik berbicara dengan seorang pengemis tua di depan kampus 
UITM.  
 
Mahasiswa : "Sudah lama mengemis di sini pakcik?" 
Pengemis : "Ya... lebih kurang sudah 8 tahun , nak Mahasiswa : Wah, sudah lama juga ya 
pakcik..sehari biasanya dapat berapa pakcik?" 
Pengemis : "Paling sedikit RM 50.00 nak ..." 
Mahasiswa : Banyak juga ya pakcik  
Pengemis : "Bolehlah nak, untuk keluarga..." 
Mahasiswa : "Ehhhh...keluarga ada di mana?" 
Pengemis : "Anak pakcik semuanya ada 3 orang, yang pertama ada di Universiti Putra Malaysia 
di Selangor, yang kedua ada di Universiti Utara Malaysia di Kedah dan yang ketiga di Universiti 
Sains Malaysia di Penang..."  
Mahasiswa : "Subhanallah, hebat-hebat keluarga pakcik ni...boleh tahan juga yerrr.. Eh..Anak 
pakcik tu semuanya masih kuliah?" 
Pengemis : "Tak arrrrrr....semuanya mengemis seperti pakcik..." 
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Menahan Nafsu Supaya Cepat Kaya 

Pada suau saat ada sepasan suami istri datang kerumah dukun untuk meminta kekayaan. 
Persyaratan dari mbah dukun ternyata sangat mudah mbah dukun berkata : 
Dukun : "Kalau kalian ingin cepat kaya kalian dalam melakukan hubungan intim yang masuk 
kedalam lubang istrimu hanya kepalanya saja." 
 
Suami : "Ngaak ada syarat yang lain?" 
dukun : "Tidak" 
 
Lalu mereka pulang kerumah lalu mempraktekan apa yang disyaratkan. 
Karena kepalanya aja yang masuk kedalam lubang istrinya maka suaminya berkata : 
Suami : "Mah kayanya sedang-sedang aja yah jadi aku masukinnya setengah batang..." 
Istri : "Iya deh mas" 
Karena sang suami sepertinya tidak tahan akan apa yang dilakukan berdua maka pada waktu akan 
datang semprotan dasyat suaminya berkata : 
Suami : "Miskin-miskin dah..." 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

111 

Setan masuk neraka 

Karena kapalnya rusak kena badai, seorang pastor dan suster terdampar di sebuah pulau tidak 
dikenal, keadaan mereka sudah tidk karu-karuan, compang-camping, sehingga hal-hal yang 
sebelumnya pernah mereka lihat jadi terlihat.  
Setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya si pastor tidak tahan lagi dan bertanya,  
"Suster, sebelumnya saya mohon maaf, itu apa sih ?" tanya sang pastor sambil menunjuk alat 
kelamin si suster.  
"Oh ... ini neraka pastor, pastor tidak boleh dan dilarang mengetahuinya." Jawab si suster. 
Kemudian mereka saling diam lagi. 
Lama-lama, si suster tidak tahan juga dan bertanya. "Pastor, sebelumnya saya juga mohon maaf, 
itu apa sih, pastor?" Tanya si suster sambil menunjuk alat kelamin si Pastor.  
Oh ..., ini setan ... suster juga tidak boleh tahu tentang ini. Si suster spontan menjawab, "kalau 
begitu boleh dong setan masuk neraka ... !" 
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Beda ASI dan Susu Kaleng 

Andi : "Apa bedanya susu bubuk/susu kaleng sama ASI ?" 
Otong : "ASI lebih baik/bergizi dari pada susu kaleng" 
Andi : "Itu kan jawaban dokter, jadi salah." 
Otong : "Lalu apaan dong?" 
Andi : "Susu kaleng kalau sudah habis, wadah sisanya bisa buat mainan anaknya... Asi kalau 
sudah habis, wadahnya buat mainan bapaknya" 
Otong : "Jorok lu !!" 
Andi : "He..he..he..!" 
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Partai Jomblo Indonesia 

PARTAI JOMBLO INDONESIA. NO 50 
Semboyan : "jomblo itu pedih jendral ... !!" 
 
Partai ini sebenarnya sudah ada sejak jaman baheula, dikarenaken orang-orangnya yg sibuk 
mengejar karir, ataupun kalah sistem seleksi alam ataupun terkena dampak rolek (resiko orang 
jelek) delele. Kami memberi buketi bukan janji, soalnya janji lagi jalan-jalan, Bu Keti ajah yang 
ada dirumah. 
 
Kami PJI akan berusaha memperjuangkan aspirasi kawula muda yang rata-rata tersingkirkan oleh 
seleksi alam dalam mencari jodoh. Kami bukanlah produk orde baru maupun orde lama, kami 
memiliki grassroot yang sangat kuat, cuman kadang-kadang kepentok masalah dana pas tanggal 
tua,  
 
Kami siap berafiliasi dengan partai manapun sepanjang mereka tidak mengisolasi kaum jomblo 
yang mayoritas ini, kami tidak korupsi, sedikit kolusi cincay-cincay an, dan yang pasti nepotisme, 
... namanya juga usaha coy.  
 
Kami akan berusaha sekuat tenaga agar battle of sexes, standar ganda delele agar dihilangkan dari 
bagian pencarian pasangan, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidak jelasan 
dalam suatu hubungan. Kami agar mendukung poligami karena ketidakseimbangan jenis kelamin 
yang tersedia saat ini. 
 
Kami mencari dana dengan cara halal, tidak menjual diri, hanya kadang-kadang menggadaikan 
tape radio buat malem mingguan, jualan kaos biar bisa kencan berduaan dan kadang-kadang 
ngamen biar bisa beliin yayang kaos idaman. 
 
Resolusi kami :  

1. Kami tidak pernah menyepelekan janda maupun gadis, kami menerima semua aspirasi 
dan kasih sayang mereka. 

2. Kami tidak membedakan jenis kelamin semboyanya kasih sayang diatas segalanya. 
3. Jika ada salah satu dari anggota caleg kami mendua, kami siap dipecat. 
4. Kami telah menyelamatkan 50juta jomblo terlantar, dan dengan bantuan anda menjadi 

partisipan kami, mungkin akan lebih banyak lagi jomblo-jomblo yang selamat dari 
kepunahan. 

5. Logo kami monyong putih memang kurang begitu aspiratif, tapi itu bermakna sangat 
dalam dimana monyong merupakan perwakilan dari rasa dan karsa kami yang kurang 
mendapatkan kasih sayang. Inga inga coblos monyong putih, jangan monyong item 
karena eh karena monyong item teh kebanyakan makan oncom. 

Kami adalah teman wong jomblo : 
 
11.03.03 
Kami menyelamatkan 50 jomblo yang mengejar ngejar seekor kuda nil gara desperate, 
membimbing mereka kembali kejalan yang benar agar bisa membedakan bahwa walaupun kuda 
nil itu sama-sama mamalia, tapi hasil persilanganya akan menghancurkan umat manusia. 
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12.05.03 
Kami mengembalikan dana siluman sebesar 50milyar, karena kami merasa uang monopoli itu 
bukan hak kami, kami hanya mengharapkan dana umum dan kesempatan, apalagi kalo lewat start 
dapet 2000. 
 
08.09.03 
Dua orang caleg kami mengundurkan diri dari kabinet gotanggotong karena merasa bertanggung 
jawab dengan meningkatnya kadar jomblo yang memiliki Ph lebih dari 0,05 % sehingga terpaksa 
memakai deodoran yang berlebihan. 
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Adegan Perselingkuhan 

Aku memeluknya erat... Menghirup bau tubuhnya. 
 
Merasakan kehangatan kulitnya. Dan aku berbisik, "I love you". 
 
Dia menggeliat. Membuka separuh matanya, tersenyum, dan mengecup dahiku. 
 
"I love you more...", balasnya memelukku erat. 
 
Tiba-tiba dia terlonjak, terhenyak, mengambil jam tangan di meja samping tempat tidur. 
 
"Aku harus pergi, aku sudah terlambat!" 
 
Aku menggeliat dengan malas, kecewa... Aku masih merindukannya... Merindukan 
kehangatannya. 
 
Dia tahu. Dia memelukku dari belakang dan mengecup leherku. 
 
"Lusa kita bertemu lagi di sini...", janjinya. Aku tersenyum. Bibir kamipun bertemu. 
 
Hangat dan penuh cinta, Kurapikan dasinya, dan dia mengancingkan bajuku. 
 
Kami pun meninggalkan kamar hotel dan pulang ke ISTRI masing-masing... 
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Lampu koq diemut 

Seorang guru Kelas 1 SD melakukan tanya jawab pada murud muridnya  
Guru : "Coba sebutkan benda apa saja yang bisa dihisap/di mut, kamu Ita" 
Ita : "Permen pak guru"  
Guru : "Ya betul" 
Guru : "Apalagi, kamu Toni" 
Toni : "Vitamin C tablet Pak..."  
Guru : "Yaah boleh lah" 
Guru : "Apa lagi, coba kamu Sodron" 
Sodron : "Lampu pak..."  
Guru : "Lho koq lampu" 
Sodron : "Iya pak, tadi malam ibuku bilang pada Bapak ku, sudah lampunya segera matikan, sini 
tak emutnya, gitu hee, betulkan pak guru?" 
Guru : "Mangkanya kalau tidur telinganya disumpet..." 
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Maling Hayam Jeung Panganten 

Awal carita mangsa peuting keur sepi jempling, aya maling keur ulak ilik ka katuhu jeung kenca, 
ngaler ngidul jeung ngulon, tuluy keteyep ngadekeutan ka hiji imah panggung, maklum 
dikampung mah masih keneh loba imah panggung, jeung biasana kolong imah teh sok dijieun 
kadang hayam, kandang entog, kandang kelenci, pokona mah kolong imah teh sok dijieun 
kandang ingonan anu manfaat keur kulawargana, multi level meureun nya ayeuna mah istilahna 
teh. 
 
Tah simaling teh caritana rek maling hayam, rerencepan muka panto kandang bari jeung dugdag-
degdeg da sieun kadengeeun kunu boga imah, barang keur muka panto kandang ngadenge aya 
sora awewe "kang....tos dibuka......", simaling ngagerendeng na hatena "duh! nyahoeun aing muka 
panto", simaling jempe sakeudeung, teu kungsi lila tuluy moncor sirahna ka kandang, ti imah 
kadenge deui sora awewe "duh kang tos lebet nya !!!" sorana rada tarik, simaling ngorejat bari 
kukulutus dina hatena "haram jadah! nyahoeun aing rek maling hayam !", padahal nu dijero imah 
mah teu nyahoeun nanaon da puguh keur sosonoan, maklum masih pangantenan. 
 
Isukna simaling jualan bonteng di pasar, kabeneran sipanganten oge indit kapasar, pas liwat ka 
tukang bonteng awewena nyarita ka salakina bari ngadilak ka tukang bonteng, pokna teh "kang 
siga nu wengi nya!". maksudna kana bonteng, tapi Tukang bonteng ngageubeug hatena, rey...... 
beungeutna ngadadak beureum, tuluy hudang tina diukna, beretek lumpat tipoporose sieun 
ditewak, hatena baceo "duh bener-bener nyahoeun ka aing". padahal si awewe mah ngomong kitu 
teh kanu boga salakina. 
 
Cilegon, 8 Desember 2006 
Kiriman ti Tsabit 
Nu ngumbara di Cilegon - Banten 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

118 

Nama-nama Orang Jepang dan Jenis Pekerjaannya. 

Kuraba Sakumu : Pencopet. 
Sayabisa Urusi : Calo. 
Nikita Sukanari : Penari di tempat hiburan. 
Samakami Sampepagi : Cewek penghibur di nightclub. 
Takasi Kamucoba : Sales door to door. 
 
Kosewa Rumaku : Pemilik rumah kontrakan. 
Kitakasi Murasaja : Seorang pemilik toko. 
Minumi Kabeh : Seorang pemabuk. 
Itumu Akuraba : Orang gatal, psikopat seks. 
Nanako Kasisamakita : Menerima pakaian dalam bekas. 
 
Yukasi Kitaterima : Kasir. 
Akusuka Takuti : Preman. 
Mukamu Sayabedaki : Pekerja salon. 
Sini Takupotongi : Tukang pangkas. 
Ayodiri Satusatu : Pemimpin upacara baris-berbaris. 
 
Takada Gaji : Pengangguran. 
Aigaya Sanasini : Fotomodel. 
Kitabuka Kamupoto : Fotomodel p*rno. 
Akubuka Kamumasuki : Penjaga pintu gerbang. 
Sukabawa Sayuri : Tukang sayur. 
 
Tyada Ruma : Gelandangan. 
Yukira Kitaawasi : Pengawas Pajak. 
Aisuka Susumu : Penjual pakaian dalam wanita. 
Kanji Kitakasi : Tukang jual tepung. 
Maunya Chiumi : Parfum tester. 
 
Kuobati Anumu : Dokter penyakit kelamin. 
Kusabuni Itunoda : Tukang cuci. 
Satemura Oke : Tukang sate. 
Disini Adaguchi : Penjual keramik. 
Masimuda Masutipi : Artis cilik. 
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Desi Ratnasari Difoto Saat Mandi 

Kombeng: "Don...sore ini Desi Ratnasari bikin heboh. Ia mau difoto bugil. Ia mengundang 
banyak fotografer ke rumahnya untuk mengambil gambar saat ia sedang mandi".  
Don: "Wuah... pasti banyak sekali fotografer yang datang, berapa banyak fotografer yang boleh 
ikut ke kamar mandi..." 
Kombeng: "Sebenarnya nggak ada yang boleh ikut..., para fotografer hanya diperkenankan 
mengambil gambar dari depan rumahnya".  
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Gigi Suamiku 

Pada suatu sore seorang nyonya datang ke tempat praktek dokter gigi......... 
 
Nyonya : "Selamat sore dok !!!" 
Dokter : "Sore ada yang bisa saya bantu?" 
 
Sambil naik ke tempat tidur nyonya tersebut mengangkangkan kakinya... dokter itu terkejut dan 
berkata... 
 
Dokter : "Maaf nyonya saya dokter gigi bukan dokter kelamin..." 
Nyonya : "Saya tahu lagi pula saya tidak bermasalah dengan kelamin saya..." 
Dokter : "Lalu mengapa nyonya mengangkang?" 
nyonya : "Saya ingin dokter mencabut gigi suami saya yang nyangkut di alat kelamin saya..." 
Dokter : "@#^*@%#&*????????" 
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Surat dari Teman Terbaik 

Kepada: Teman baikku ...  
Kawan, dengan uang engkau dapat ...  
Membeli tempat tidur,  
tapi tidak dapat membeli "tidur nyenyak".  
Membeli sebuah jam,  
tapi tidak dapat membeli waktu.  
Membeli sebuah buku,  
tapi tidak dapat membeli pengetahuan.  
Membeli posisi yang bagus dalam pekerjaan,  
tapi tidak dapat membeli kehormatan.  
Membeli obat-obatan,  
tapi tidak dapat membeli kesehatan.  
Membeli darah,  
tapi tidak dapat membeli kehidupan.  
Jadi uang bukanlah segalanya ....  
Bahkan uang terkadang membuatmu merasa sakit dan menderita.  
Aku memberitahukan hal ini kepada kalian semua, karena aku adalah temanmu, dan sebagai 
teman aku ingin menyingkirkan semua rasa sakit dan penderitaan yang engkau alami.  
Jadi segera kirimkan semua uangmu kepadaku karena aku rela menderita untukmu.  
 
Salam manis,  
Temanmu yang terbaik  
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Kalah Ukuran 

Seorang pria Perancis yang memiliki ukuran anu "wah size", berkeliling disebuah pusat 
pertokoan obat obatan Asia. Dengan maksud ingin memamerkan anu-nya yang wah.  
 
Si Perancis berpura-pura hendak membeli kondom di setiap toko yang di masukinya. Di sebuah 
toko obat milik orang Indonesia tanpa ragu-ragu si Prancis menghampiri penjaga toko, 
 
"Ada jual kondom ?" tanyanya sambil menimang-nimang 'anu'-nya, penjaga toko dengan gagap 
menjawab, 
 
"Ti..ti..ti..tidak ada mister !?" 
 
Dengan bangga si Prancis pun keluar toko sambil melihat-lihat toko yang lain. Kemudian dia 
masuk ke sebuah toko obat lain yang pemiliknya orang Cina. Bertanya lagi si Prancis "Ada jual 
kondom ?!" tanya si Perancis kepada penjaga toko sambil tetap menimang-nimang "anu"nya, si 
penjaga toko dengan terbata-bata berkata  
 
"Haiya..ukulan anu tuang,..di sini tidak..adaa..haiya !?". Kembali si Prancis keluar toko dengan 
bangga.  
 
Begitu terus kelakuan si Prancis pada setiap toko obat yang di laluinya.  
 
Sampai si Prancis mencoba masuk ke toko obat milik orang arab, kebetulan waktu itu yang 
menjaga toko pemiliknya sendiri karena pembantunya (orang arab juga) sedang merapihkan 
gudang. Masuklah si Prancis, kemudian dia menghampiri pemilik toko obat tersebut. 
 
Seperti yang sudah-sudah kembali si Prancis dengan maksud memamerkan benda "pusaka"nya, 
bertanya dia pada pemilik toko, 
 
"Ehemm..Ada jual kondom ukuran ini ?!",  
tanya si Prancis sambil menunjuk ke "anu"nya. Pemlik toko,Dengan sikap melayani pembeli, 
berkata pemilik toko "Tunggu sebentar,...pelayan saya ada  
di belakang..!?",  
 
Dengan logat Arab-nya yang kental pemilik toko berkata kepada pembantunya  
"Ahmad.. tolong ambilkan kondom UKURAN ANAK-ANAK.!!" 
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Kelangan Anak Mergo Nganggo Kontrasepsi 

Critane iki darmaji duwe anak sepuluh, pancen yo darmaji asal e ndeso, ora tau mangan bangku 
sekolah (gendeng be'e bangku dipangan !!), Darmaji karo bojo ne surpa'ah ora tau nggawe alat 
kontrasepsi...! Saben ngono yo mesti kebobolan. Dasar yo Darmaji, ndelok bojone njenthit, 
mulet, angop, nyapu, ngepel, langsung napsu ne nglunjak... Ghandule njaluk dicelupno nang iku 
ne Surpa'ah. Ga sadar be'e lek anak e wis limo...!! 
 
Akhire darmaji konsultasi nang dokter Sukardi, tonggone dewe..!! Darmaji ngomong nang dokter 
"Pak dokter, kulo niki duwe anak limo, tapi kulo ndelok bojo kulo njenthit mulet, angop, nyapu, 
ngepel, mesti napsu kulo nglunjak, pingin numpaki bojo kulo! Lha tapi pak dokter, nanging kulo 
mantun numpaki bojo kulo, bojo kulo mesti meteng, lha piye iki dokter ?" 
 
Doktere ngomong "Lha sampeyan iki ora nggawe alat kontrasepsi tah?" 
 
Darmaji ngomong "Opo dok? Kontakseksi? Opo iku aku gak eroh dok ?" 
 
Moro dokter ngomong "KONTRASEPSI GOBLOK!! Iku semacam alat ngango cek bojone 
sampeyan ora meteng, koyo iki lho (dokter e ngetokno KONDOM)" 
 
Jarene darmaji "Wah, iyo tah dok, tak cobak e dhisik, piro biyayane dok ?", 
 
Dokter e nyauti "Wis kondom e ae sampeyan tebus, rongpuluh ewu wae! rong minggu maneh 
sampeyan mreneo maneh yo, aku pingin ngecek sampeyan!" 
 
"Oye, dok!" jarene darmaji. 
 
Bareng selang rong minggu darmaji teko nang dokter sukardi. 
 
"Wuaah dok pancen manjur jarene sampeyan! anak kulo saiki kari siji?" jarene darmaji. 
 
Doktere kaget. Terus ngomong "Lho anak e sampeyan koq iso kari siji? yo opo ceritane?" 
 
"Ngene critane dokter, winginane pas marine dokter maringi kulo kondol" 
 
Jarene dokter e "kondom goblok !" 
 
Jarene darmaji "Oh iyo... kondom! Lha maringono kulo ten dalem, langsung nganclap bojo kulo 
supa'ah, langsung kulo tumpaki, lha... Mari numpaki bojo kulo niku, kula langsung dahar kaliyan 
anak kulo sing nomer loro, telu, papat kaliyan limo... Lha sing nomer siji ora ono ndek 
omah...anak kulo sing nomer siji tasik sekolah. Pas mari dahar, kondom niku kulo pangan kalian 
ngombe teh. Nah... selang limang menit weteng kulo mules kebelet ngeseng. Pas arep mlebu 
jheding, celono kaliyan sempak kulo, kulo plorotno. Durung sampe mlebu jheding kulo ngentut. 
Lha pas ngentut, kondom niku wau metu, terus mlembung guueedhe sampe pecah..dhaar..!! Nah 
papat-papate anak kulo wau mrisani kejadian mau, ngguyu-ngguyu kekel karo nyekeli weteng 
sampe nangis-nangis karo ga kuat ambekan. Sampek-sampek kepapat-papate anak kulo wau 
mati!!" 
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Suatu saat di dunia akhirat 

Malaikat: "kamu akan saya beri mobil truntung..!" (mobil Suziki ST jaman bahela yang kalo jalan 
bunyi truntungtungtung...) 
Otong: "Loh kenapa malaikat?” 
Malaikat: “Yah mobil itu bayaran apa yang telah kamu perbuat semasa hidup kamu...” ujar 
malaikat 
 
Dengan rasa enggan, otong pun menjawab... ”Hhheehhh.. ok deh…” 
 
Tiba tiba ada seorang cewe cantik montok lewat dengan mobil Baleno. 
otong: “Loh, malaikat.. kenapa cewe kaya gitu dapet Baleno?” 
 
Malaikat: ”Ooh, walaupun dia seperti itu, tapi semasa hidupnya ia suka membantu orang...” 
 
Otong: ”Heehh... ok lah..” walopun dalem hati dia agak sebel juga... 
 
Terus tiba-tiba ada anak belasan taun dengan mobil BMW, nyetirnya gak becus, nabrak-nabrak... 
Kepalanya aja hampir nggak keliatan... Si otong pun makin panas... 
 
Otong: ”Malaikat..! kenapa kau beri anak itu mobil BMW?! Liat aja tuh nyetir aja nggak bener..! 
kenapa saya cuman dikasih mobil truntung?” 
 
Malaikat: ”Yah, kamu tau lah, anak kecil itu dosanya kan belum banyak...” 
 
Walaupun itu make sense tapi Otong gedeg juga... 
 
Tiba-tiba lagi ada mobil Ferari merah keren abis lewat, yang nyetir seperti anak muda, jenggotan, 
rambutnya gondrong pula..!!  
 
Otong makin jengkel abis.... 
 
Otong: ”Malaikat...!!! liat tuh orang!! Rambut gondrong, jenggotan pula! Kenapa dia dikasih 
ferari sedangkan saya cuman dapet mobil truntung??” 
 
Malaikat: ”Sssssttt...!! itu Yesus...”  
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Jangan Memberi Nama Anak Sembarangan 

Jangan memberi nama sembarang kepada anak, nama akan membuat masalah bagi anak-anak, 
seperti anak laki-laki; 
 
Dicky, Diman, Dipo, Didi, Dimas, Dicker atau Dino dll 
 
Dan jangan memberi anak perempuan seperti: 
 
Ditta, Dian, Dity dll. 
 
Emangnya kenapa tidak boleh nama-nama tersebut diatas, karena nama-nama tersebut sering 
ditambah-tambahin oleh Bagian Personalia sehingga akan tampak sesuai dengan Jabatannya, 
namun nama baru tersebut sangat menertawakan pemiliknya, coba anda perhatikan: 
 
DAFTAR NAMA KARYAWAN PT. DISSEL LIPIN 
1. Sopir: Bpk, Dicky Bullin 
2. Keuangan: Bpk. Diman Fa'atin 
3. Sekretaris: Ny. Dina Ikin 
4. Kasir: Sdr. Dipo Rottin (waktu kecil Orang tuanya memberi nama Dipo Pokin). 
5. Office Boy: Sdr. Diker Jain 
6. Bon Bensin: Sdr. Dibo Ongin 
7. Security: Sertu (Purn) Dipo Tongin 
8. Waker Malam: Koptu (Purn) Didi Amin 
9. Pengurus Wisma: Sdr. Dimas Sukin 
10. Kurir dalam kota : Dicky Rimin 
11. Seksi Rumah Tangga: Sdr. Ditta Ngisin 
12. Kepala Kendaraan: Dicky Rain 
13. Entertainment Customer: Nn. Ditty Durin 
14. Resepsionist: Nn. Ditta Nyain 
15. Account Payable Staff: Ny. Ditta Bokin 
16. Purchasing: Dino Dain 
17. Pembayaran gaji: Dian Cemin 
18. Personalia: Dian Tarrin 
19. Sekretaris Direksi: Nn. Dian Nuin 
 
 
Kabag PERSONALIA, 
ttd, Sukana Kalin SH. 
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Haji Dan Beo Porno 

Ada seorang Haji sebut saja (Haji Mi'un) mempunyai seekor beo yang suka ngomong porno. Pada 
suatu hari Haji Mi'un ingin 
melakukan sex dengan istrinya dan memberitahu ke Beonya kalau ada tamu tolong diterima. 
Tidak lama berselang datang Ustad bertamu ke dan bertanya kepada Beo. 
Ustad : "Beo, Haji mana? 
Beo : "Sedang ngent**, 
Ustad berang dan kesal, ini beonya Haji kok ngomongnya porno, dan dengan kesal Ustad 
bertanya lagi, 
Ustad : "Beo, Haji mana? 
Beo : "Ngent**" 
Ustad kesal dan mengambil sebilah pisau, dia memotong moncongnya beo, sehingga Beo tidak 
bisa bicara lagi. Ustad kembali bertanya, 
Ustad : "Beo, Haji mana? 
Beo : (Karena beo tidak bisa bicara lagi, dia menggerakkan pantatnya maju mundur seperti orang 
ngent**). 
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Tanda Tangan Teks Proklamasi 

Ucok sepulang dari sekolah, nangis. Bapaknya heran dan bertanya-tanya apa gerangan 
penyebabnya : 
 
Bapak : "Kenapa kau Cok?? Aku liat wajah kau kuzut kali..." 
Ucok : "Aku diusir Bu Guru Pak..." 
Bapak : "Woalaah! Kenapa??" 
Ucok : "Bu Guru kan nanya.. siapa yang tandatangan teks proklamasi?" 
Bapak : "Lantas kau jawab apa?" 
Ucok : "Bukan aku Bu... Sumpah! Bukan aku, Bu!!" 
Bapak : "Ah, zaalah kaulah itu! Ngaku aja kau, apa zalahnya.. Zekarang masuk sekolah zusah 
nak." 
Ucok : "Iya.. ya Pak yaaa!" 
Esoknya si Ucok pulang cepat.. dengan tampang yang lebih kusut lagi.. 
Bapak : "Macam manaa Cok??" 
Ucok : "Aku diskors Pak.. 3 hari.. gara-gara aku ikuti omongan Bapak." 
Bapak : "Hayoo... kita balek ke sekolah kau itu. Aku kaazi tahu Bu Guru kau yang zeebenarnya." 
 
Di Sekolah 
Bu Guru : "Wah.. selamat pagi Pak Ucok, ada perlu apa nih?" 
Bapak (bicara pelan) : "Begini Bu Guru... aku kasih tahu Bu Guru tentang teks proklamasi itu.." 
Bu Guru (bengong) : "Yah.. kenapa Pak Ucok??" 
Bapak : "Sebenarnya Bu Guru rada salah juga. Masak si Ucok yang ditanya? Kan waktu itu dia 
belum lahir Bu?" 
Bu Guru (makin bengong) : "Trus?" 
Bapak : "Begini lho Bu, ini terus terang lho Bu.. Yang bener... yang tanda tangan teks Proklamasi 
itu... aku.. Bu.." 
Bu Guru : "Yaa ampun.. Pulang! Bapak pulang aja deh!!" 
 
Di Jalan 
Bapak : "Macam mana ini Cok, kau nggak ngaku... zalah. Kau ngaku zalah pulak! Aku yang 
ngaku, zalah zuga....Puuzing kepala aku." 
Tiba tiba mereka ketemu pak RT, 
Pak RT : "Wah.. ada apa Pak Ucok sama anak ini. Kok kusut banget wajahnya. Onok opo to? 
Kepiyee critane?" 
Maka Pak Ucok pun mulai cerita sejak awal sampai mereka diusir Bu Guru... Pak RT langsung 
ketawa ngakak. 
Pak RT : "Ha... Ha... Itu bukan masalah besar pak Ucok... Mana... mana teksnya? Biar saya yang 
tandatangan." 
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Pusat Hiburan 

Pasien : "Dok, saya mau tanya kenapa sih rambut atas saya putih semua?" 
 
Dokter : "Ya jelas, soalnya diataskan pusat pikiran, makanya rambut atas cepat putih." 
 
Pasien : "Tapi pak dokter, kenapa rambut bawah saya tidak putih?" 
 
Dokter : "Iyalah... soalnya dibawah kan pusat hiburan!" 
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Zaman Berkembar 

Empat orang bakal ayah sedang menunggu kelahiran bayi mereka diruang rehat sebuah hospital. 
Kegelisahan jelas diriak muka mereka… 
 
Seorang jururawat keluar dari bilik pembedahan lalu berkata kepada lelaki yang pertama, 
“Tahniah! Isteri Tuan selamat melahirkan anak kembar dua.” 
“Kembar dua! Kebetulan pula, saya bekerja di menara berkembar Petronas,” kata lelaki yang 
pertama dengan riangnya. 
 
Beberapa minit kemudian, seorang jururawat lain datang memberitahu kepada lelaki kedua, 
“Isteri Tuan selamat melahirkan bayi kembar tiga. Tahniah!” 
“Apa? Kembar tiga! Saya bekerja dengan 3D Corporation, kata lelaki yang kedua. 
 
Setengah jam kemudian, seorang jururawat memberitahu kepada lelaki ketiga, “Tahniah! Isteri 
Tuan selamat. Tuan dikurniakan anak kembar empat” kata jururawat itu dengan tenang. 
“Kembar empat! Sungguh saya tak menduga kejadian ini, saya pula bekerja di Four Season 
Hotel,” kata lelaki ketiga dengan gembira. 
 
Lelaki yang keempat mula mundar-mandir kegelisahan. Ketiga-tiga lelaki tadi berasa hairan 
melihat keadaan lelaki keempat itu. Mereka bertanya, 
“Apakah yang merunsingkan awak?” 
Dengan perasaan gelisah dia menjawab “Saya bekerja di Seven Eleven.”  
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Ujian Untuk Tiga Setan yang Diampuni 

Tiga setan akan dimasukkan ke neraka.Mereka masing-masing adalah setan pencuri,setan 
pemerkosa,dan setan sodomi alias bonga-bonga.Mereka memohon untuk diberikan kesempatan 
sekali lagi hidup di dunia agar bisa berbuat baik. 
 
Kemudian penjaga neraka mengatakan "Baiklah,kalian boleh hidup di dunia,tetapi sekali saja 
kalian melakukan dosa,kalian akan kumasukkan ke neraka jahanam... 
 
"Triiing..." 
 
Tiba-tiba mereka ada di dunia. Ketiga setan ini kemudian pergi ke pasar.Ketika di pasar,mereka 
melihat cewe seksi montok,cantik banget..pake rok mini bgt...ngeliat itu,setan pemerkosa 
gatel...udah kaga tahan. 
 
Dia mikir "Gue perkosa aja lah..urusan dosa belakangan.." Tanpa berpikir lagi setan pemerkosa 
langsung "make" tuh cewe. Triing...tiba-tiba si setan pemerkosa ngilang... 
 
"Wah,dia di kirim ke neraka jahanam tuh", kata setan pencuri. Setan sodomi dan pencuri pulang 
naek bis, pas diatas bis,setan pencuri ngeliat dompet jatoh dilantai bis... Tangannya dah gatel 
banget buat ngambil dompet itu, dia nungging sambil ngejulurin tangannya mau ngambil dompet 
itu, tapi dia mikir sambil nungging, 
 
"Wah, ntar gue dikirim ke jahanam lagi, mendingan gue tanya dulu ama si setan sodomi..." 
 
Waktu dia berdiri tiba-tiba...Triiiing...si setan sodomi ngilang... 
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Chatting Dengan Aa Soal Poligami 

Aa_online:Assalamualaikum .. 
 
f_rachmanto: Waalaikum salaam? 
 
f_rachmanto: Aa .. lama gak online nih? kemana aja? 
 
Aa_online: Ah ? Aa mah disini aja, Kang Oji kumaha damang? 
 
f_rachmanto: Baik A, kumaha bulan madu? :) 
 
Aa_online: Ah, eta deui, eta deui? hehehe? 
 
f_rachmanto: Sori A, habis kaget nih Aa nikah lagi 
 
Aa_online: Aduh kenapa atuh mesti kaget segala. Kan berpoligami teh diijinkan Allah. 
 
f_rachmanto: Diijinkan lho A, bukan diwajibkan. 
 
Aa_online: Betul. Hukumnya sunnah. 
 
f_rachmanto: Kenapa sih A, nikah lagi? 
 
Aa_online: Aduuh ini lagi pertanyaanya , Kumaha nya ngajawabnya? 
 
f_rachmanto: Apa ada yg kurang dari Teteh? 
 
Aa_online: Wah, insya Allah bukan karena itu, Teteh itu wanita yang sangat luar biasa. 
 
f_rachmanto: Jadi kenapa? 
 
Aa_online: Begini, pernikahan Aa yang kedua ini latar belakangnya ya sama saja dengan alasan 
orang lain menikah. Kang Oji dulu kenapa menikah? 
 
f_rachmanto: Mmmm...Karena saya dan istri saling cinta, dan pengen hidup bareng membangun 
keluarga yang sakinah? 
 
Aa_online: Begitu juga Aa dengan pernikahan kedua ini. 
 
f_rachmanto: Tapi Aa kan bisa menyakiti hati Teteh. Apalagi anak-anak Aa. Anak mana sih yang 
rela Ayahnya nikah lagi. 
 
Aa_online: Yah, saya juga katakan ini bukan keputusan mudah. Saya mohon maaf sama Teteh 
dan anak-anak saya, jika keputusan ini tidak enak buat mereka. Namun saya juga berharap ini 
bisa jadi hikmah bagi mereka untuk melatih keikhlasan mereka. Dan alhamdulillah Teteh dan 
anak-anak dapat menerima ? 
 
f_rachmanto: Maaf nih A, kok tega menyakiti hati orang yang kita cintai? 
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Aa_online: Sudah tentu saya tidak tega, tapi ? 
 
f_rachmanto: Kalau tidak tega kenapa tetap dilaksanakan? 
 
Aa_online: Begini, karena ada tujuan yang menurut Aa insya Allah baik. Dan Aa yakin keluarga 
Aa akan dapat ikhlas menerima keputusan Aa. 
 
f_rachmanto: Maaf A, apakah ini untuk kepuasan seks? 
 
Aa_online: Semua pernikahan bukan nya selalu ada aspek seks? Namun seks tentu bukan satu2 
nya aspek dan bukan yang paling utama. 
 
Aa_online: Salah satu hikmah pernikahan adalah untuk mencegah manusia dari kerusakan akibat 
perilaku seks seperti binatang. Kang Oji bisa lihat perilaku saudara-saudara kita dewasa ini yang 
lama-lama menganggap seks diluar nikah bukan hal terlarang. Ini harus diluruskan? 
 
f_rachmanto: Dengan poligami? 
 
f_rachmanto: Bukan kah nanti jadi nya poligami iya, zina jalan terus ? 
 
Aa_online: Yah kalo masalah zina mah, kalo moral orangnya sudah mengizinkan zina ya 
bagaimana ya? Tapi ada pandangan juga nih. Barangkali masyarakat kita sekarang juga yang 
mengkondisikan perzinahan. 
 
f_rachmanto: Maksud Aa? 
 
Aa_online: Yah, masyarakat sekarang kan semakin permisif terhadap hubungan laki-laki dan 
perempuan, semakin menganggap lembaga keluarga tidak penting, menganggap lembaga 
pernikahan tidak penting. Sementara namanya dorongan hubungan seks adalah sesuatu yang 
alamiah dan pasti terjadi. Paham maksud Aa? 
 
f_rachmanto: Rada ngantuk sih A, tapi paham lah. 
 
f_rachmanto: Ya jujur aja sih, kalau sekarang kita denger sepasang laki-laki perempuan tinggal 
bersama tanpa menikah dianggap semakin biasa. 
 
Aa_online: Padahal dulu enggak 
 
f_rachmanto: Ya , dulu nya itu tabu. 
 
Aa_online: Demikian pula poligami 
 
f_rachmanto Halahh? beloknya jago bener :) 
 
Aa_online: Hehehe bukan begitu. Ini kenyataan. Coba kita perhatikan dalam sejarah. Orang 
jaman dulu mempraktekkan poligami. Bahkan kalau tingkatannya raja atau bangsawan, istrinya 
bisa ratusan ? 
 
f_rachmanto: Dulu dianggap biasa, sekarang dianggap tabu. 
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Aa_online: Betul 
 
f_rachmanto: Itukan dulu Aa 
 
Aa_online: Betul, maksud Aa cuma ingin kasih gambaran bahwa pandangan masyarakat bisa 
berubah. 
 
f_rachmanto: Tapi Aa, kenapa kita selalu melupakan konteks "adil" dalam ketentuan berpoligami. 
 
f_rachmanto: Maksud saya, kalau istri pertama sampai merasa tidak ridha saja kan sudah tidak 
adil. Saya pernah baca sih, ada beberapa istri yang dari awal ikhlas suami nya menikah lagi, 
bahkan membantu mencarikan istri baru. Tapi kan angkanya sangat sedikit. Artinya, poligami 
baru bisa dilaksanakan dalam kondisi yang hampir mustahil. 
 
Aa_online: Tapi mungkin 
 
f_rachmanto: Ya ? 
 
Aa_online: Apa tidak mungkin ada istri yang ikhlas suaminya menikah lagi karena sesuatu hal, 
katakan yang sifatnya darurat? 
 
f_rachmanto: Ya mungkin saja, tapi kecil ? 
 
Aa_online: Tetap saja mungkin. 
 
Aa_online: Dan hukum agama dimaksudkan untuk memberi jalan keluar bagi hal yang mungkin 
tadi. 
 
f_rachmanto: OK Aa, saya tidak pernah mempertanyakan legalitas berpoligami. Tertulis dalam 
teks dengan sangat jelas itu diperbolehkan. 
 
f_rachmanto: Tapi bukankah sesuatu yang boleh belum tentu baik. 
 
Aa_online: Misalnya ? 
 
f_rachmanto: Misalnya saya membeli mobil mewah sementara saudara-saudara saya ada yang 
putus sekolah karena kurang biaya, terjepit hutang, atau bahkan kelaparan. 
 
f_rachmanto: Beli mobil pake uang saya sendiri, halal, ya boleh dong. Tapi tidak baik saya 
lakukan karena akan menyakiti hati saudara-saudara saya ? 
 
Aa_online: Membeli mobil tadi "tidak baik" ukuran nya apa? Dibandingkan dengan apa? 
 
f_rachmanto: Dibanding dengan misalnya menyedekahkan uang saya tadi ? 
 
Aa_online: Setuju. Nah, kalau dibanding dengan menggunakan uang tadi untuk berjudi di kasino? 
 
f_rachmanto: Ya lebih baik beli mobil. 
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Aa_online: Sangat relatif ya? 
 
f_rachmanto: Hmm ? ya. 
 
Aa_online: Jadi itu semua akan sangat subyektif, dan sangat tergantung konteks. Tidak bisa 
dihakimi secara hitam-putih begitu saja. Dari satu kasus dengan kasus lain akan berbeda. 
 
Aa_online: Poligami itu seperti pintu darurat di sebuah pesawat. Boleh digunakan, kalau memang 
keadaan mengharuskan. Tapi juga jangan digunakan kalau pesawatnya baik-baik saja. Jadi harus 
tahu ilmunya. 
 
f_rachmanto: Hehehe? Memang pernikahan Aa sama Teteh tidak baik2 saja ya? 
 
Aa_online: Tuh kan? Kalo ini mah jadi ngegosip? 
 
f_rachmanto: Iya sori Aa, becanda. Thanks penjelasannya. 
 
f_rachmanto: Btw, ini lagi online di Daarut Tauhid ya A? 
 
Aa_online: Lha koq Daarut Tauhid? 
 
f_rachmanto: Lho? Ini Aa Gym kan? 
 
Aa_online: Aduh Ji! Ini mah saya atuh, Aa Dadang, temen kerja kamu dulu? 
 
f_rachmanto: Astaghfirullah? Kirain dari tadi teh Aa Gym? 
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Kode Mengetik 

Takut didengar anak-anaknya seorang suami ketika mengajak 
istrinya ML menggunakan bahasa isyarat "mengetik". 
 
Suami : "Mah,papah pingin ngetik nih ?" 
Istri : "Waduh,pah,nggak bisa sekarang pitanya lagi 
merah." 
 
Dua hari kemudian ..... 
 
Istri : "Pah,kalau mau ngetik sekarang udah 
bisa,pitanya udah hitam." 
Suami : (Dengan kesal menjawab!) "Malas,ah,barusan kutulis 
tangan sampai tintanya muncrat kemana-mana". 
 
Istri : "Sialan........!!! 
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Mimiti Masantren 

Jang Ibro mimiti masantren. Manehna can kungsi masak sorangan. Hiji mangsa ku seniorna 
dititah naheur cai jang nyieun ci kopi. Atuh rada bingung. Nya pok nanya ka santri sejen, jang 
Juhe nu geus wanoh, nu hanjakalna teh sarua anyar jeung teu kungsi ngalaman masak di imahna. 
 
"Kang, abdi teh teu acan kantos naheur cai. dupi ari asakna kumaha, nya?" 
 
"Oh, gampil, upami tos ngagolak, cagap. Tah upami tos hipu, eta hartosna tos asak..."jang Juhe 
inget kana bubuahan, ari asak pan sok hipu. geus kitu, jang Ibro ka dapur, cai nu gagolak dicagap. 
puguh we ngajerete, da cai sakitu panasna. balik deui ka jang Juhe. 
 
"Kang, cai teh kalah ka panas pisan geuning?" 
"Oh..mun dina buah mah, teuas keneh meureun. ke antos sakedap..." 
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Belajar Menghitung Persamaan 

Note : 
Coba hitung dulu... 
Kalau menyerah, baru lihat jawaban. Ini beneran lho! 
 
Begini: 
Jika sekarang ibunya 21 tahun lebih tua dari anaknya. 
6 tahun kemudian, umur ibunya 5 kali lipat umur 
anaknya. 
 
Pertanyaannya : 
Bapaknya sekarang ada dimana ? 
 
Sekali lagi, ini serius ! 
Silahkan Anda berpikir dan menjawab secara ilmiah/matematis. 
 
Kalau menyerah atau sudah menjawab, silahkan cek jawaban anda dengan jawaban yang benar di 
bawah ini. 
 
 
 
Sekarang ibunya (M) 21 tahun lebih tua dari anaknya (A). 
 
M = A + 21 
 
6 tahun ke depan umur ibunya jadi 5 kali lipat umur anak 
 
M + 6 = (A + 6) x 5 
A + 21 + 6 = (A + 6) x 5 
A + 27 = 5A + 30 
27 - 30 = 5A - A 
-3 = 4A 
A = -3/4 
 
Berarti umur anaknya sekarang - 3/4 thn or - 9 bulan 
 
Berarti anaknya sekarang belum lahir (lahir 9 bln kemudian) 
Kesimpulannya sekarang Bapaknya ada di.....atas ibunya... 
 
HEHE...... 
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Orang Botak Pakai Ini 

Pada sauatu ketika ada tiga pria perkasa datang ke sebuah perlombaan. Untuk menjeritkan 
seorang wanita dengan berhubungan intim. Mereka adalah pria amerika yang ganteng dan gagah 
masuk yg pertama kali dan keluar tidak ada suara dari wanita itu. 
 
Yang kedua dari arab dengan janggut ala osama bin laden masuk untuk membuat wanita itu 
menjerit dengan senjata yg dimilikinya para penonton bersorak memberika applause kepada pria 
Arab karena dialah yg besar anunya. 
 
Ternyata diluar duagaan wanita ini tidak sama sekali menjerit. Lalu yang terakir adalah 
Indonesia, dengan percaya diri yang tinggi serta keyakinannya untuk membuat itu menjerit. Tiba-
tiba saja para penonton melemparinya karena indonesia terkenal tidak kuat dalam sex... 
 
Tiba-tiba pria indonesia ini masuk untuk berhubungan dengan wanita ini yang telah digilir oleh 
dua pria dari negara yang berbeda. Ternyata pria ini indonesia ini dapat menjeritkan wanita ini 
sehingga wanita ini meronta ronta kesakitan. Hingga ia(wanita)keluar sambil menjerit dan 
berteriak "Pria Indonesia" memang gila. 
 
Lalu pria ini keluar karena ia telah berhasil membuat wanita tadi menjerit, maka wartawanpun 
bertanya apa rahasianya? 
pria ini berkata "pakai ini"( sambil menunjukkan kepalanya yg botak plontos)... 
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Kisah Malam Pertama 

Seorang lelaki bernama Amat yang baru saja menjalani malam pertama bersama isteri barunya, 
menceritakan tentang kemusykilannya kepada seorang sahabatnya, Mohd. Jamil. 
 
"Wah, gila juga! Ternyata memang benar," ujar Amat. "Kebiasaan yang sering kita lakukan 
ketika masih bujang, boleh berulang pada malam pengantin." 
 
"Maksud kau? Sebenarnya apa yang berlaku semalam?" si Mohd. Jamil ingin tahu. 
 
"Begini. Kau kan tau kalau sewaktu bujang aku suka melanggan perempuan?." 
 
"Ha'ah. Tapi bukan ke kau kata dah insaf dah, nak taubat selepas berkahwin?" 
 
"Memang la. Tapi aku tersilap buat something semalam." 
 
"Ye ke? Apa yang kau dah buat?" 
 
"Kau tau, masa malam pengantin semalam, setelah selesai melakukan hubungan, dalam keadaan 
mamai, tanpa sengaja aku memberikan wang RM100 pada isteri aku." 
 
"Wah, gila kau??!" Mohd. Jamil terperanjat. 
 
"Bukan aku sengaja! Dah benda nak terjadi, nak buat macamana.." jawab Amat dengan muka 
mencuka. 
 
"Habis, bagaimana? Isteri kau marah ke?" 
 
"Itulah masalahnya," Amat menjawab. "Dalan keadaan separuh sedar dia menjawab, 'Terima 
Kasih Bang, datang lagi ya'...!" 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

140 

Membahas yang Barusan Digilir Tadi Malam 

4 cowok membahas seorang perek yang semalam mereka gilir:  
Si A : "HUH GAK ENAK!"  
Si B : "HUH GA BRASA!" 
Si C : "HUH, ENAKAN BINI GUE!!" 
Si D : "Iya Enakan Bini Loe !" 
Si C : "????" 
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Ujian Pangeran yang Mencari Permaisuri 

Tersedia lowongan menjadi menantu kerajaan Segar Sari 
Dicari permaisuri yang cantik dan halus. pelamar akan dites langsung oleh pangeran sendiri. 
 
Pelamar pertama di tes, 
Pangeran : "Ceritakan pengalaman sex anda" 
Pelamar: "Saya punya pengalaman segudang, saya tokoh porno dan lebih suka sama bule" 
Pangeran : "Aduh... kamu gagal, pendamping jangan lebih berpengalaman dong" (lagian takut 
kena aids) 
 
Pelamar Kedua, 
Pangeran : "Aanda pernah bersetubuh?" 
Pelamar : "Belum" 
pangeran: "Bohong, coba saya pegang" (pangeran pegang pundak, belakang, dada dan perut gadis 
itu) 
 
"Bagian bagian ini sudah disentuh laki laki?" 
 
Pelamar : "Sudah" (Pangeran lanjutin lagi megang paha, pangkal paha sampai bagian yang paling 
sensitif) 
Pangeran: "Kalau bagian bagian ini?" 
Pelamar : "Sudah tapi tak dimasukan" 
Pangeran: "Anda gagal" 
 
Pelamar ketiga 
Pangeran: "Saya lihat dari surat lamaran anda kok, pengalaman dalam sex tidak sama sekali, tapi 
saya tidak percaya!. coba saya pegang..." 
 
(Pangerang memegang pundak, belakang dan dada, pelamar mengatakan belum disentuh lelaki 
ketika pangeran meneruskan ke arah paha) 
 
Pelamar: "Ah... jangan, ini saya jaga agar tidak disentuh oleh lelaki" 
 
(dan sambil menunjukan pangkal paha ia berkata) ini juga (pangeran 100% kontan percaya. 
 
Pada saat malam pertama permaisuri terus menyelak untuk disetubuhi. karena nafsu sang 
pangeran sudah tak tertahan, ia menyuruh para laskar untuk mengikatnya dan terakhir). 
 
Teramat sayang ternyata pelamar ketiga itu adalah banci... 
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Yang Tidak Sopan Siapa 

Marini wanita pegawai sebuah kantor swasta asing pagi itu mau berangkat kerja dan lagi nunggu 
bus kota dimulut gang rumahnya. 
Seperti biasa pakaian yang dikenakan cukup ketat, roknya semi-mini, sehingga bodynya yang 
sexy semakin kelihatan lekuk likunya. 
Bus kota datang, Marini berusaha naik lewat pintu belakang, tapi kakinya kok nggak nyampe di 
tangga bus. Menyadari keketatan roknya, tangan kiri menjulur kebelakang untuk menurunkan 
sedikit ritsleting roknya supaya agak longgar.  
Tapi, ugh, masih juga belum bisa naik, diulanginya menurunkan lagi ritsleting roknya. Belum 
bisa naik juga ke tangga bus. 
Untuk usaha yang ketiga kalinya, belum sampai dia menurunkan lagi ritsleting roknya, tiba2 ada 
tangan kuat mendorong pantatnya dari belakang sampai Marini terloncat dan masuk kedalam bus. 
Marini melihat kebelakang pengin tahu siapa yang mendorongnya, ternyata ada pemuda 
gondrong yang cengar cengir melihat Marini. 
"He, kurangajar kau, berani2 nggak sopan pegang-pegang pantat orang !" 
Kata si pemuda kalem : "Yang nggak sopan itu situ mbak, masak belum kenal berani2 nurunin 
ritsleting celana gua"  
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Beda mulut atas dan mulut bawah 

Ada 3 wanita yang sepulang sekolah mengajukan sebuah pertanyaan kepada teman lainnya. 
Cewek 1: "Ayo apa beda mulut atas dan mulut bawah?" 
Cewek 2: "Kalo mulut atas horizontal dan kalo mulut bawah vertikal" 
Cewek 3: "Mulut atas masih muda(punya gigi)yang mulut bawah sudah tua (ompong)" 
Cewek 1: "Jawaban kalian salah yang bener kalo mulut atas udah makan nasi kalo mulut bawah 
masih ngompeng" 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

144 

Burung Niup Balon 

Ada seorang anak yang masih ber umur 4 tahun. Pada suatu hari si anak tersebut menemukan 
sebuah KONDOM di atas wc lalu ia bertanya kpd ibunya: 
Anak: "Bu ini apa?" 
(dengan santai ibunya berkata)  
Ibu: "Itu BALON" 
Kemudian si anak menemukan nya lagi lagidan lagi hinggga kondom itu ber jumlah 5 buah. 
Lalu si anak meniupnya hingga menjadi balon yg berbentuk... 
 
Tiba-tiba si anak masuk ke kamar ibunya dia melihat ayah nya sedang tidur. Lalu tanpa sengaja 
sianak menyingkap kain sibapak dan sianak pun ber teriak: 
 
Anak: "BU, BURUNGNYA BAPAK NIUP BALON !!"  
IBU: "???!!!" 
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Catch me if you can 

Si Oom emang orang kaya, salah satu cirinya dia kelebihan berat. Lumayan sih buat dia yg tinggi 
cuma 160 cm tapi berat hampir se kuintal. 
Gara-gara nggak mau kalah sama temen-2 se kandidat konglomerat yang pada punya simpenan 
WIL... si Oom jadi terobsesi buat turunin berat badannya. Maka sibuklah dia cari informasi untuk 
ikut program penurunan berat badan. 
Dari temen baiknya, dia dapat alamat salah satu pengelola program penurunan berat badan yang 
berlokasi di kawasan Mangga Besar. Maka dengan semangat menggebu-2 pergilah si Oom 
kelokasi yg dimaksud. Namun nasib beruntung belon dipihak si Oom, karena sesampai disana 
ternyata program penurunan berat tsb. sementara ini lagi tutup. Denger-2 dari pegawai yang 
nongkrong disitu, sipemilik untuk sementara waktu menghentikan usahanya gara-2 kebetulan 
nama usahanya agak miring-2 sedikit, mirip dengan isu yg belakangan lagi sensitif. (Sebagai 
informasi tambahan, namanya adalah 'PRD MAKHAR', singkatan dari Program Reduksi Daging, 
liMA Kilo perHARi).  
Dari karyawan yg masih nongkrong disitu si Oom dapat alamat pengelola program lain yang 
konon lebih canggih, tapi lokasinya di Amrik.... 
Buat si Oom duit bukan masalah, jadi ke Amrik pun buat si Oom tetap kejarlah daku kau 
kutangkap. 
Sampailah si Oom di lokasi program penurunan berat badan. Dari customer service, si Oom dapat 
informasi bahwa disitu ada tiga macam program melangsingkan tubuh, yang masing-2 berbeda 
taripnya. 
Program A : tarip 1,000 $, target turun 5 kilo 
Program B : tarip 5,000 $, target turun 10 kilo 
Program C : tarip 10,000 $, target turun 15 kilo 
si Oom sih pinginnya langsung program yg C, tapi kata si customer service sebaiknya si Oom 
coba dulu paket A, biar nggak kaget katanya ... 
Jadi deh si Oom ikut paket A. Si Oom dibawa masuk ruangan yg berukuran kira-2 10 m2. Ia 
disuruh melepaskan baju dan celananya sampai tinggal CD saja yang melekat. Di dalam ruangan 
sudah ada empat orang lain yg juga mau ikutan kurus kaya si Oom. 
Nggak lama kemudian, masuklah cewek-2 cantik yang berpakaian mini banget, semuanya ada 5 
orang. Si kepala rombongan, yang pake bikini dan CD model tusuk sate, memberikan pengarahan 
kepada para peserta (yg rata-2 lagi pada melotot ngliatin pemandangan langka itu). 
'OK gentlemen.... we start the exercise.... The rule is very simple. You are given 1 hour time to 
catch one of these girls, or as many as you can. If you can catch her, you can fuck her.....' 
he...he.... para peserta pada bersorak-2 dan tanpa tunggu aba-2 lagi langsung menyerbu kearah 
kerumunan cewek-2 itu. Maka ruangan jadi penuh dengan suara cekikikan cewek-2 yang sibuk 
berlari-2 menghindari tubrukan para peserta, serta suara si Oom dan teman-2 yg ngos-2 an dan 
menggerutu karena belon berhasil menangkap seorang cewekpun. 
Nggak terasa sejam pun lewat. para peserta bersimbah keringat, namun tangan kosong, karena 
rupanya para cewek emang udah terlalu profesional buat ditangkap si Oom dan teman-2 yg rata-2 
tambun dan keberatan badan buat lari. si Oom capek, tapi puas, karena waktu nimbang, ketahuan 
berat badannya langsung turun 4 kilo. 
Si Oom tertarik dengan program ini, pikirnya kalo yg 1,000 $ aja menarik kaya gini, apalagi yg 
5,000 $. Jadilah si Oom ikut paket B. 
Paket B ternyata hampir sama dengan paket A, hanya saja lebih private, karena pesertanya hanya 
satu orang dan ceweknya khusus diseleksi yang mirip dengan bintang-2 sexy Hollywood seperti 
Sharon Stone, Pamela Anderson, Bo Derek, dll. Sedangkan peraturannya sama dengan paket A. 
'You can fuck her if you can catch her'. Si Oom makin semangat buat lelarian nyoba nangkap tuh 
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cewek..... tapi dasar sial si Oom, hampir saja dia dapet satu cewek, tapi tinggal beberapa senti saja 
tangannya, tiba-2 kakinya lemes sehingga harus ngos-ngosan istirahat sebentar. Kali ini si Oom 
lebih capek, tapi lebih puas karena beratnya turun lagi 8 kg. 
'Gue mau nyobain yg paket C ah..... pasti lebih hot dan siapa tahu gue beruntung dapet nangkep 
satu...' pikir si Oom karena setelah beratnya turun lumayan banyak pasti larinya bakalan lebih 
kenceng. 
Jadi deh besoknya si Oom datang lagi dan ngikut paket C. Kali ini si Oom sendirian dibawa 
masuk ke ruangan yg lebih kecil, kira-2 separo dari ruangan sebelonnya. Nggak lama dia 
menunggu, tiba-2 muncul cewek negro yang badannya kekar segede pegulat sumo, dan... (maaf) 
ia tak mengenakan sehelai benangpun. Cewek itu mendekat ke arah si Oom yang lagi berdiri 
shock dengan pemandangan di depannya... 
Cewek itu lalu berkat singkat 'You have two hours, and there is only one rule..., RUN... i will 
fuck you if i can catch you'. 
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Cara Cowok Menghadapi Cewek Menangis 

Menurut beberapa type cowok, salah satu cara ngadepin boken yang suka netesin air mata, nih 
cara terjitu: 
 
Cowok Cuek: "Biarin Aja,paling ntar diam sendiri" 
Cowok Naif: "Beliin gulali sama balon warna-warni" 
Cowok Jaim: "Plz dunk jangan bikin malu gue,masa nangis sih" 
Cowok gak sabaran: "Hari gene masih nangis,plzzz dech!!?" 
Cowok Sensitif: "Ikutan Nangis N memble" 
Cowok ahli Hipnotis: "Saya hitung 1,2,3...dihitungan ketiga anda melupakan semuanya... lupakan 
semuanya... lupakan... OK!" 
Cowok Pasrah: "Terserah Lo deh!!!" 
Cowok Idaman: "Menangislah sepuasnya dipundakku, sambil tangannya melingkar melindungi si 
cewe (kadang meraba)" 
Cowok Tajir: "Beliin Mobil, Handphone..." 
Cowok Romantis: "Bacain Puisi, dinyanyiin lagu NINA BOBO" 
Cowok Horny: "Dibaringin ditempat tidur del el el" 
Cowok Bete: "Dipeluk sambil dibisikin `kita putus aja ya` abisnya kamu cengeng banget sih say" 
Cowok Narsis: "Sibuk ngambil foto diri sendiri pake N6600" 
Cowok Dermawan: "Ngeluarin recehan sembari bilang May God Bless You..." 
Cowok Kere: "Sory nih yang,aqu ga bisa beliin tissu..." 
Cowok Santri: "Astagfirullah....tabahkan hatimu dinda." 
Cowok Kritis: "Nanya ada paan sih? siapa? kenapa? dimana? kemana? kok bisa sih? ya udah... 
ambil positifnya aja lah" 
Cowok tulalit: "Kamu nangis dapet bonus apa ditinggal mati sih? Hiiii...kamu bisa juga nangis 
yah?" 
Cowok Matre: "Cewe kere Lo... nangis mulu nyusahin gue doank" 
Cowok Kejam: "Hehehehe... ini belum seberapa sayang...nanti aku bisa bikin kamu tambah 
sengsara sampe meraung-raung... lebih parah lagi... mau nangis lagi?" 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

148 

Buka Tutup Istri Mau Melahirkan 

Ada sepasang suami istri muda mendatangi dokter kebidanan, karena istrinya mau melahirkan... 
 
Suami : "Dok... Bantu saya dok, istri saya mau melahirkan." 
 
Dokter : "Baik pak, segera saya bantu..." 
 
Setelah mempersiapkan semuanya, maka dipersilahkan untuk berbaring karena mau diperiksa. 
Setelah diperiksa ternyata masih harus menunggu karena baru buka satu (istilah kalau mau 
melahirkan). Kemudian datang lagi suster dan membuka kain istrinya. 
 
Dia berfikir kok setiap dokter atau suster yg datang cuma kerjanya buka kain istrinya aja, mau 
apa mereka ya? Nanti kalau buka lagi aku pukul gak perduli dokter ataupun suster. Setelah 
berselang beberapa menit datanglah dokter membuka kain istrnya, dengan maksud untuk 
memeriksa, apakah sudah waktunya untuk melahirkan. Spontan aja suaminya berdiri dan 
memukul si dokter. Dokter kaget... 
 
Dokter : "Ada apa pak, kok memukul saya...???" 
 
Suami : "Saya liat dari tadi kerjaanmu hanya buka-tutup, buka-tutup kain istriku aja... Emangnya 
anu istriku itu TV!!" 
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Gara-Gara Viagra 

Seorang wanita setengah baya, mengunjungi dokter, "Dok," katanya, "anunya suami saya payah, 
tidak bisa 'ereksi' sama sekali." Dokter balik bertanya, "Sudahkah anda mencoba 'Viagra'?  
 
"Oh..belum, pasalnya suami saya melolak dan ia bilang ia tidak usah minum apapun masih bisa, 
tapi, Dok, saya benar-benar membutuhkan yang satu itu", kata wanita itu. 
 
"Baiklah, kalau begitu saya berikan anda sebotol pil ini. Agar suami anda tidak tahu, masukan 
satu pil ini pada kopi atau makanan, pada saat makan, dan tunggu saja, apa yang terjadi." kata 
dokter. Beberapa hari berselang, wanita itu datang lagi dan berteriak. 
 
"Dok, saya kembalikan barang berbahaya ini." katanya sambil melemparkan botol Viagra. 
 
"Loh... kenapa? saya pikir ini yang anda butuhkan." kata dokter.  
 
"Yah... tentu saja saya membutuhkan hubungan intim, tetapi, pil ini sudah saya letakkan 
dikopinya, setelah diminum 15 menit kemudian, ia langsung menelantangkan saya dimeja makan, 
lalu melepaskan pakaianku dan memcumbuiku berkali-kali." 
 
"Nah, kalau begitu kan bagus. " timpal dokter. 
 
"Apa yang salah?" 
 
"Masalahnya piring, gelas dan makanan yang diatas meja semuanya berterbangan hingga pecah, 
petugas restoran menahan kami, dan menyerah kami pada yang berwajib" 
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Screen Saver Untuk Bill Gates 

Bill gates (pencipta Microsoft Windows) meninggal dunia. Ia bertemu dengan tuhan. "Baiklah 
Bill, saya benar2 bingung dengan panggilan ini. Saya tidak yakin, harus aku kemanakan kau, ke 
surga / neraka." Bill gates berkata, Tuhan, biarkan aku melihat surga maupun neraka. Tuhan 
membawa Bill ke Neraka. Di neraka ia menemukan tempat yang sangat indah. Bersih dengan 
wanita-wanita yang cantik dengan pakaian seksi. Dalam hatinya, bila neraka seperti ini, surga 
seperti apa? Lalu Tuhan membawa Bill ke surga. Di surga ia melihat surga diliputi awan. Dia 
merasa damai di Surga tapi tidak betah. Sehingga ia berkata, "Hmm, saya pikir, saya akan betah 
di Neraka. ".  
Baiklah, kata tuhan. Dua minggu kemudian, Tuhan ingin mengontrol keadaan Bill. Ia melihat bill 
sedang berada di lorong yang gelap dengan berteriak-teriak di tengah api.  
Bagaimana keadaan mu bill? Bill menjawab dengan suara berat, "Penuh penderitaan tuhan! 
Dimana wanita-wanita seksi yang dulu ada di sini itu tuhan? Dan dimana pasir yang sangat indah 
itu?")  
Tuhan terkejut, seraya berkata "Bill, bill... Itu kan hanya Screen Saver!!!"  
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Baku Piara 

KEKE : "Utu tempo apa dang ngana mo kaweng pa kita, so malo kita orang lia lia so ba tinggal 
deng ngana? Bulan Oktober jo neh !" 
UTU : "Oh ... nemboleh no! soalnya kita ada banya urusan dikantor bulan Oktober" 
KEKE : "Kalo bagitu November jo dang." 
UTU : "Adoh... kasiang jo pa ngana..... November kita mo ada pelantikan kenaikan pangkat" 
KEKE : "Oh kalo bagitu Desember jo neh... biar rame" 
UTU : "December kua talalo rame karna hari Natal, sabar jo... nanti January taong datang" 
KEKE : "Oh... jangan January bahaya... ngana mo geger otak..." 
UTU : "Dari mana ngana tahu... tukang ramal so ngana?" 
KEKE : "Kita bukan tukang ramal... maar kalo so' bulan January kita mo beking picah deng botol 
ngana pe kapala..." 
UTU : "!!/$@#?!!!" 
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Kopi Torabika 

Pada suatu hari ada seorang lelaki berkunjung ke rumah pacar tercintanya... 
 
Lalu pacarnya bertanya, "Bang... mau minum apa?". 
 
Sang lelaki pun bilang bahwa dia ingin minum kopi. 
 
"Kopi apa Bang?", kata sang kekasih. 
 
Karena si abang nafsu liat pakaian kekasihnya yang serba terbuka, maka pikiran si abang pun 
langsung tertuju pada hal yang serba porno. 
 
Karena sudah begitu nafsu, "rudal"nya pun langsung menegang dan... 
 
"Abang minta TORABIKA dong neng!!...", sambil menarik tangan sang kekasih masuk ke dalam 
celana dalamnya. 
 
"Eh, maksud abang apaan?" 
 
"TORABIKA... itu artinya TOlong RAba BIji KAkak..." 
 
"@#$!!!!!????@@##$%%^" 
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Dioperasi Daging Hasil Penyunatan 

Si Jackie yang ganteng, tegap, macho ingin mencari jodoh, sayangnya ada cacat dibibirnya 
(sumbing). Jackie kemudian pergi ke dokter untuk operasi, karena terburu-buru Jackie salah 
Dokter, ia masuk ke Dokter Ahli Penyunatan. 
 
D : Ada yang bisa saya bantu ? 
J : Dok, saya ingin bibir saya dibetulin. 
D : Maaf pak, saya tidak bisa. 
 
Karena sangat dibutuhkan si Jackie memaksa sedikit merengek. 
 
J : Tolong dok, saya ingin terlihat sempurna pada pernikahan saya nanti ! 
D : Saya bisa bantu hanya saja saya tidak mempunyai stock daging. 
J : Apa aja dok yang penting bibir saya sehat walafiat ! 
 
Akhirnya dokterpun mengoperasi Jackie dengan mengambil sisa kulit hasil Penyunatan. Dengan 
senang Jackie merayakan kesembuhannya sambil jalan-jalan ke Pantai Kuta. Betapa kagetnya 
Jackie saat melihat cewek-cewek yang wow... mengundang gairah Jackie, tapi lebih kaget lagi 
Jackie saat mengetahui bahwa bibirnya selalu naik turun...naik turun...naik turun  
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Kisah Kasih Suami Pada Isteri 

Pak Mat adalah seorang penduduk sebuah pondok di Selatan Thailand. Pada pertengahan bulan 
Mei yang lalu isterinya yang bernama Maznah telah meninggal dunia kerana diserang penyakit 
jantung.  
 
Pak Mat yang berusia menjangkau empat puluhan telah diperhatikan oleh jiran-jirannya agak luar 
biasa iaitu beliau telah pergi ke kubur isterinya sebanyak tiga kali sehari. Pak Mat pergi pada 
waktu pagi, tengah hari dan petang untuk menyiram kubur isterinya lebih dari dua 
minggu secara berterusan. Ada setengah dari jiran dan penduduk tempatan beranggapan Pak Mat 
begitu cintakan isterinya. 
 
Seorang saudaranya yang terdekat telah berkata, 
"Awak ni terlalu sangat cintakan isteri sehingga sanggup berbuat demikian, yang mana tak ada 
siapa lagi di kampung ini buat begitu." Pak Mat menjawab, "sebenarnya sebelum Maznah hendak 
menghembuskan nafas yang terakhirnya, beliau telah berpesan kepada saya, kalau hendak kahwin 
pun tunggulah sehingga rumput di kuburnya tumbuh dahulu." 
 
"Oleh yang demikian saya terpaksa siram kuburnya supaya rumput cepat tumbuh......" 
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Loghat mana lebih munasabah? 

Timbul persoalan, loghat daerah manakah yang lebih munasabah di antara loghat utara dengan 
loghat pantai timur? 
 
Jawapannya: Loghat pantai timur (Kelate) adalah munasabah 
 
Bahasa Melayu standard: 
"Dia pergi ke rumah jiran untuk mencari emaknya tetapi setelah sampai di situ didapati emaknya 
tiada." 
 
 
Loghat Utara (kedah): 
"Dia pi ghumah jiran nak caghi mak dia, pi pi mak dia tak dak". 
 
Loghat Pantai Timur (kelate): 
"Dio gi ghumoh jire nok caghi mek dio, gi gi mek dio tak dok." 
 
 
KESIMPULAN: Tidak mungkin pipi emaknya tiada; tetapi kalau gigi maknya tidak ada memang 
munasabahlah! 
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Buka Baju dan Celana 

Seorang pelacur datang ke dokter untuk berobat. 
 
Dokter : "Sakit apa mbak?" 
Pelacur: "Sakit perut, Dok" 
Dokter lalu mempersilahkan pasien naik ketempat tidur untuk diperiksa  
Dokter : "Buka bajunya, Mbak" 
Pelacur : "Celananya juga, Dok?" 
Dokter : ????? 
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Horas Bah ! 

BBM naik, hidup tambah SIMANUNGKALIT 
Harga2 NAEK, SAGALA PANDAPOTAN MANURUNG, 
Banyak SIHOTANG 
Hidup bagaikan mendaki TOBING 
Tak ada lagi HARAHAP 
Kepala pusing sampai SIBUTAR BUTAR 
Rambut rontok dan nyaris POLTAK 
Jumlah rakyat miskin sudah PANGARIBUAN 
Anak-anak menangis MARPAUNG-PAUNG 
Otak sudah SITOMPUL 
Tapi kita masih dimintasabar SITORUS 
Jangan putus HARAHAPkatanya 
Mintalah PARLINDUNGAN, 
supaya BONAR-BONAR selamat ... 
 
BUTET dah... !! 
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Lelaki Dilihat dari Cara 'Pipis' 

Lelaki Pemalu :  
Jika merasa dilihat atau d ilirik orang lain, pipisnya tidak keluar, tapi pura-pura menyiram, keluar, 
lalu kembali lagi kemudian.  
 
Lelaki Malu-maluin :  
Pipis di celana  
 
Lelaki Suka Melamun :  
Membuka kancing leher kemeja, mengeluarkan dasinya, lalu pipis dicelana.  
 
Lelaki Efisien :  
Meskipun sudah waktunya pipis, tapi ditahan dulu sampai kebelet buang air besar, baru kemudian 
melakukan keduanya dalam satu waktu yang sama.  
 
Lelaki Pemabuk :  
Jempol kiri dipegang dengan tangan kanan, lalu pipis di celana.  
 
Lelaki Palsu :  
Pipis di toilet cewek !  
 
Lelaki Pelit :  
Kalau buang air besar di WC Umum, ngakunya pipis ( biar bayar murah ) 
 
Lelaki Edan :  
Makai celana yang abis dipipisin.  
 
Lelaki Sarap :  
Pakai celana yang habis dipipisin, tapi dicium dulu, kali-kali aja baunya sudah jadi bau .  
 
Lelaki Kreatif :  
Kalau pipis kakinya diangkat satu ...  
 
Lelaki Irit :  
Kagak pernah pipis seumur-umur.  
 
Lelaki Nekad :  
Suka "mipisin" isteri tetangga.  
 
Lelaki Funky :  
Pipis di tempat umum.  
 
Lelaki Sial :  
Maunya pipis air, yang keluar malah batu.  
 
LelakiEnjoy :  
Pipis sambil merem-melek.  
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Lelaki Hemat Waktu  
Cuma buka resleting, dikeluarin, terus langsung pipis.  
 
Lelaki Moody :  
Biasa pake pampers ...hehehe ...  
 
Lelaki Kurang Ajar :  
Lagi pipis ... eh kentut ... pura- pura cuek lagi !  
 
Lelaki Buta Huruf :  
Di urinoir sudah ada tulisan "RUSAK" ... eh ... masih dipipisin juga.  
 
Lelaki Turunan Kucing :  
Nggak bisa liat barang baru, diendus-endus, trus dipipisin.  
 
Lelaki Sabar :  
Nungguin air cebok gak keluar- keluar, manteeeng aja di urinoir.  
 
Lelaki Hip-hop :  
Pipis sambil kejang-kejang breakdance.  
 
Lelaki Pembenci :  
Sesudah pipis trus ngeludahin pipisnya.  
 
Lelaki Ramah :  
Ngajak ngobrol sambil pipis, sampe temennya nggak bisa pipis.  
 
Lelaki Percaya Diri :  
Habis pipis, anunya dibawa jalan-jalan ke wastafel, trus cebok di wastafel.  
 
Lelaki Pelupa :  
Sudah pipis, keluar toilet, buru- buru balik lagi, karena masih pingin pipis beberapa tetes lagi.  
 
Lelaki Dermawan :  
Pipis di WC Umum, pipisnya nggak keluar, tapi tetep bayar.  
 
Lelaki Gaya :  
Pipisnya sambil tangan yang satu tolak pinggang.  
 
Lelaki Arogan :  
Pipisnya sambil tangan dua- duanya tolak pinggang.  
 
Lelaki Komunikatif :  
Pipis sambil ketik SMS.  
 
Lelaki Sibuk :  
Selalu nunggu sampe kebelet bangeeet ..., trus terbirit-birit ke toilet.  
 
Lelaki Belum Dewasa :  
Pipisnya belum bisa lempeng.  
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Lelaki Romantis :  
Pipisnya sambil mendesah ahh ...  
 
Lelaki enggak ada kerjaan :  
Pipis sambil baca email. 
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Kenapa Gajah Kalah Oleh Semut 

Ada seekor semut hitam kecil sedang berjalan menaiki tubuh gajah besar sambil mendekati 
lubang telinganya. 
 
Tak lama kemudian gajah besar itupun pingsan. (kenapa???) Ternyata semut kecil hitam itu 
berbisik ditelinga si gajah besar, 
 
"Sayang,aku hamil dan kamu bapaknya" 
 
Itulah sejarahnya 
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Partai Baru yang Gagal Ikut Dalam Pemilu 2004 

Partai baru yg (gagal)ikut dalam Pemilu 2004 
 
01. Partai Gerakan Moral (GERMO) 
02. Partai Amanah Tante (PANTAT) 
03. Partai Fusi Cendikiawan Kebangsaan (FUCK) 
04. Partai Cina Kota Buruh dan Tani (CINTA BUTA) 
05. Partai Pensiunan Ingin Kerja Untuk Negara (PIKUN) 
06. Partai Barisan Nasional Bela Keadilan Sosial (BAN BEKAS) 
07. Partai Kaum Muda Kader Andalan (KAMU KADAL) 
08. Partai Ikatan Putra-Putri Serdadu (PIPIS) 
09. Partai Anti Nabung Utang (PANU) 
10. Partai Mungkir Kayak Suharto (PAMUNGKAS) 
11. Partai Bung Harmoko Meminta Arahan (BH MERAH) 
12. Partai Gerakan Masa Pukul Orde Kemunafikan (RAMPOK) 
13. Partai Koalisi Indonesia Untuk Kebangkitan Indonesia Raya (KIKIR) 
14. Partai Terus Terang Abdurrachman Wahid Asoy (TERTAWA) 
15. Partai Bekas Birokrat Edan Kekuasaan (BEBEK) 
16. Partai Peramal Mau Disantet (PERMADI) 
17. Partai Bocah Usaha Ngamen (BUSANG) 
18. Partai Edan Dikira Setan dan Siluman (EDI TANSIL) 
19. Partai Sri Bintang Pamungkas, Muladi dan Abdul Latif (SRIMULAT) 
20. Partai Dukung Bayar Utang Rakyat (DUBUR) 
21. Partai Kami Paling Senang Salaman (KAPAL SELAM) 
22. Partai Persatuan Korban Sindikat Anarki (PERKOSA) 
23. Partai Koalisi Partai Jalanan (KOPAJA) 
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Isteriku Liza... 

"Abang ni, pakai tu elok-elok la sikit," kata Liza lembut sambil membetulkan pakaian Usin. Usin 
tersenyum memandang isterinya."Cantik isteri abang hari ni," Usin mencubit pipi Liza lembut. 
"Ayah, ayah, cepat la yah," Farah dan Adi meluru masuk ke bilik kerana dah tak sabar-sabar nak 
bertolak pulang ke kampung. "Yelah, yelah, ayah dah siap ni." Liza hanya tersenyum melihat 
suaminya itu melayan karenah anak-anak mereka yang comel dan manja. "Abang, dah lama kita 
tak balik kampung macam ni, ye?" "Iyelah, maklumlah abang ni sibuk dengan urusan perniagaan. 
Baru kali ni abang ada peluang untuk cuti panjang." Usin berkata kepada isterinya tercinta. 
 
Perjalanan daripada KL ke Tangkak mengambil masa lebih kurang empat jam. Farah dan Adi dah 
pun terlelap kat kerusi belakang. Begitu juga dengan isterinya, Liza. "Tak sabar rasanya nak tiba 
kat kampung," Usin berkata dalam hati. 
 
Sedikit demi sedikit Usin menekan minyak keretanya. Semakin lama keretanya semakin laju dan 
Usin semakin seronok. Usin dah tak sabar untuk segera sampai ke kampungnya. Pedal minyak 
ditekannya lagi dan Honda Civicnya mula memecut.Usin cilok kiri, cilok kanan. Habis semua 
kenderaan dipotongnya. Bangga betul Usin masa tu. Terlupa dia sekejap pada anak dan isterinya 
yang sedang tidur. 
 
"Eh abang, kenapa bawa laju sangat ni?" tiba-tiba Liza terjaga dari tidurnya."Tak ada apa la 
sayang, rileks...cepat sikit kita sampai kampung nanti." "Sabar bang, sabar. Biar lambat tak 
apa....jangan laju sangat bang,20 Liza takut." Liza cuba memujuk Usin supaya memperlahankan 
kenderaannya. "Rileks Liza?tak ada apa-apa," Usin terus memotong bas ekspres di depannya 
tanpa was-was. 
 
"Haaa..kan, tengok. Tak ada apa-apa kan?" kata Usin setelah berjaya memotong bas ekspres tadi. 
"Sudah la tu bang." "Ha... tu ada satu lagi bas ekspres. Liza tengok abang motong dia aaa...." Usin 
terus masuk gear 3, pedal minyak ditekannya hingga jejak ke lantai. 
 
Usin terus membelok ke kanan untuk memotong dan ....di depannya tersergam sebuah lori balak 
yang besar dan gagah dan..... BANG!! 
 
"Usin....bangun Sin," sayup-sayup terdengar suara emaknya. Usin membuka matanya. Dia terlihat 
emaknya di situ. "Mana Liza mak? Macammana dengan Liza mak? Farah, Adi....mana anak-anak 
saya mak?" Bertubi-tubi Usin menyoal emaknya. Usin tak dapat menahan kesedihannya lagi. 
Usin menangis semahu-mahunya di depan emaknya. 
 
Emaknya memandang Usin tepat-tepat. "Macamana dengan isteri Usin mak, Liza?" Usin masih 
terus menangis. 
 
PANGGG!! 
 
Kepala Usin yang botak itu ditampar oleh emaknya dengan tiba-tiba. Usin terdiam. Kenapa 
emaknya buat dia macam tu? "Banyak la engkau punya isteri! Keja pun pemalas ada hati nak 
berbini. Tu la, tidur lagi senja-senja macam ni! Dah! Bangun pegi sembahyang!" emaknya terus 
merungut sambil berlalu keluar.... 
 
...Dan Usin tersengih keseorangan. Rasa macam nak masuk dalam tin biskut! Malu beb!! 
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Sekian. 
 
Moral: Pandulah dengan berhati-hati walaupun di dalam mimpi Dipetik dari majalah UJANG....... 
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Kisah Tiga Anak Dara 

Tersebutlah alkisah sebuah keluarga aman bahagia yang dianggotai sepasang suami isteri 
bersama tiga orang anak dara mereka. Nak dijadikan cerita, ketiga-tiga anak dara tersebut 
melangsungkan perkahwinan mereka secara serentak....... 
 
Maka sedih bercampur gumbira menyelubungi hati dan perasaan kedua ibu bapa mereka apabila 
majlis perkahwinan tersebut selamat dilangsungkan.... 
 
Apabila ketiga-tiga pasangan bersiap sedia untuk pergi berbulan madu ke tempat haluan masing-
masing, kedua ibu bapa mereka pun dengan tegas berpesan supaya mereka tidak lupa untuk 
mengirimkan berita sepanjang pemergian mereka walau dengan sepatah dua kata. Supaya tidak 
membebankan setiap pasangan, ibu bapa mereka mencadangkan agar mereka hanya menulis tajuk 
iklan yang dapat menggambarkan maksud yang ingin disampaikan. Lalu mereka semua pun 
bersetuju degan cadangan tersebut........... 
 
Seminggu selepas mereka semua pergi ke arah tujuan masing-masing, si ibu menerima sepucuk 
surat dari anak mereka yang pertama, suratnya amat ringkas, hanya perkataan "Nescafe" yang 
tertera. Si ibu yang cuba menyelami maksud yang ingin disampaikan, tanpa berlengah menyemak 
iklan "Nescafe" di akhbar yang berbunyi "Nikmatnya tak terhingga", maka fahamlah si ibu akan 
maksud yang ingin disampaikan..... 
 
Selang seminggu selepas itu, mereka menerima sepucuk surat dari anak mereka yang kedua pula, 
suratnya juga pendek, hanya berbunyi " Standard Chartered Bank". Apabila disiasat dengan lebih 
lanjut, iklan Standard Chartered Bank rupanya bermaksud " Besar, Teguh dan Peramah", maka 
tersenyumlah kedua orang tua tersebut.... 
 
Seperti lazimnya mereka pun tertunggu-tunggu akan berita dari anak ketiga mereka, namun 
minggu demi minggu tidak juga mereka menerima sebarang khabar berita. Mulanya mereka agak 
risau namun setelah hampir dua bulan berlalu, mereka akhirnya menerima sepucuk surat yang 
amat dinananti-nantikan, suratnya juga amat ringkas, hanya tertulis perkataan "MAS". Mulanya 
mereka agak hairan kenapalah anak mereka mangambil masa yang lama sangat untuk menulis 
perkataan "MAS" namun setelah membaca iklan MAS di surat khabar, mereka pun tersenyum. Di 
surat khabar, iklan MAS berbunyi," Tiga kali sehari, tujuh hari seminggu..." 
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Kayak Emak Sama Oom Badrun Dulu 

Suatu siang si Otong yang masih umur 6 tahun, berlarian masuk ke rumah sambil napasnya 
ngos2an. 
"Hoooh...hshhh....maak, emaaakk, hh,...hh..!" 
"Ada apa Tong kok sampai ngos2an gitu?" tanya emaknya. 
"Anu...anu...mak, hhh...hhh...barusan tadi Otong lihat Bapak di rumah tante Susi yang rumahnya 
diujung gang itu mak,...terus Bapak pegang2an tangan, terus cium2an pipi.. terus masuk 
kamar,...terus, terus..... 
"Stop, stop Tong, simpan saja ceritamu sampai Bapakmu pulang dan dengar sendiri nanti biar tau 
rasa dia" potong emaknya Otong gemas 
Sore hari nggak lama setelah Bapak Otong nyampe di rumah, duduklah mereka bertiga sambil 
nonton TV. 
Dengan tak sabar dan dengan pandangan melotot kearah Otong, emak Otong langsung ngomong : 
"Tong, tolong ceritain lagi kejadian siang tadi biar Bapakmu dengar" 
Bapak Otong heran atau pura2 heran tanya : 
"Ada kejadian apa Tong ?" 
"Emmm, anu Pak,Mak,....siang tadi Otong lihat Bapak dirumah tante Susi, terus Bapak 
pegang2an tangan, cium2an sama tante Susi, terus Otong ikuti Bapak masuk kamarnya tante Susi, 
terus Bapak dan Tante Susi sama2 telanjang, eh terus Bapak sama Tante Susi main kuda2an, 
kayak..kayak.....emmm..kayaak.." 
"Nggak usah takut, lanjutin ceritanya dengan jelas, kayak apa ?!" emak Otong semakin meninggi. 
"Emm...kayak...kayak emak sama oom Badrun di kamar depan dulu..." 
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Ciri-Ciri Burung yang Baik 

Disiplin : Selalu bangun tiap pagi 
Hormat : Berdiri apabila liat cewe cantik n bahenol :) 
Tunduk : Malu apabila melihat nenek lewat didepannya  
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Komputer Kedokteran yang Canggih 

Suatu hari Joko mengeluh sakit kepada Budi. Joko mengatakan kalau sikutnya sakit. Budi 
menyarankan untuk pergi ke komputer dokter yang ada di toko obat. Komputer dokter tersebut 
bisa mendiagnosa penyakit lebih cepat dari dokter dan lebih murah dari dokter biasa. 
 
"Cukup masukkan sampel urine dan komputer akan mendiagnosa masalahmu lalu mengatakan 
padamu apa yang harus kamu lakukan. Biayanya cuman Rp. 10.000,- kok." 
 
Joko berpikir tak ada salahnya dicoba, jadi dia mengisi botol kecil dengan sampel urine-nya dan 
pergi ke toko obat. Melihat ada komputer yang dimaksud, Joko menuangkan urine-nya dan 
memasukkan Rp. 10.000,-. 
 
Komputer langsung mengeluarkan suara-suara aneh dan berkedap-kedip disana-sini. Setelah 
muncul bunyi BEEP, keluarlah kertas kecil hasil print yang menganalisa penyakit Joko, tertulis : 
"Penyakit di sikutmu karena kebanyakan main tennis. Bilaslah sikutmu dengan air hangat. Jangan 
mengangkat beban yang terlalu berat. Semoga membaik dalam dua minggu." 
 
Malamnya, Joko yang masih terkesima dengan kecanggihan teknologi komputer dokter saat ini 
berpikir bahwa dunia kedokteran benar-benar mengubah zaman. Joko lalu berpikir apakah 
komputer itu bisa ditipu. Lalu Joko membuat campuran dari air keran di rumahnya ditambah 
urine dari anjingnya, istrinya dan anak perempuannya. Lalu di atasnya, Joko menambah sperma 
dengan masturbasi. Lalu Joko kembali ke toko obat, mencari komputer dokter, menuangkan 
campuran itu dan memasukkan Rp. 10.000,-. Komputer mengeluarkan suara-suara aneh dan 
berkedap-kedip, lalu mengeluarkan print-out: 
 
"Air keran di rumahmu terlalu dingin. Cobalah beli pemanas air. Anjingmu cacingan. Beri dia 
vitamin. Anakmu pakai kokain. Masukkan dia ke klinik rehabilitasi. Istrimu hamil lagi, bayi 
kembar perempuan. Bukan dari hubungan denganmu. Cari pengacara. Dan kalau kamu tidak 
berhenti masturbasi, sikutmu tidak akan sembuh." 
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Kemajuan Indonesia di bidang komunikasi 

Tiga negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Indonesia berlomba-lomba menentukan siapa diantara 
mereka yang lebih dulu menggunakan teknologi  
canggih dengan meneliti keadaan tanah negaranya masing-masing untuk melihat siapa yang 
terhebat di masa yang lalu.  
Disepakati penelitian dimulai dari Amerika trus Inggris & terakhir Indonesia.  
Di Amerika, stl penggalian sudah mencapai 1000 meter maka ditemukan kabel tembaga, maka 
Team Amerika dengan banggannya menyimpulkan  
bahwa 1500 tahun yang lalu telah dibangun jalur telepon dengan memakai tembaga di Amerika.  
Di Inggris, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 1000 m tidak ditemukan kabel 
tembaga, tetapi setelah mencapai kedalaman 1500 m ditemukan serpihan kaca maka Team 
Inggris tersebut dengan bangganya menyimpulkan bahwa 2500 tahun yang lalu telah dibangun 
jalur komunikasi dengan memakai Fiber Optik di Inggris  
Dan terakhir di Indonesia, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 500 m dan 1000 m 
sampai seterusnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dgn sangat bangganya, maka Team Indonesia 
menyimpulkan bahwa 5000 tahun yang lalu komunikasi di sini telah menggunakan wireles. 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

170 

Tarif permalam 

Preman: "Dik berpapa tarif sekali masuk??"  
Pelacur:"Sekali masuk 2500 bang"  
Preman : "Ok deh loe gue booking"  
 
Setelah mereka masuk kamar dan bermain-main. Preman memasukkan barangnya cuma 2 kali 
lalu tak dicabutnya.  
 
Pelacur : "Bang cepetan donk... kok diem aja sich?"  
Preman : "Uang ku cuman 5000 dik, jadi hanya bisa 2 kali masuk"  
Pelacur : "??????????" 
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Ingin Punya Anak Mengikuti Kentungan Hansip 

Pada suatu hari ada sepasang suami istri ke mbah dukun dan meminta agar dikasih ramuan untuk 
punya anak. Dan tibalah sang suami istri tersebut: 
 
Suami: "Mbah selama kerkawinan kami masih belum punya anak mohon beri obat mbah..." 
Mbah dukun: "Ada gak perlu pake obat cuma kamu harus ikutin ya..." 
Suami: "????????" 
Mbah dukun: "Malam ini kalian harus hubungan intim dengan di ikuti suara kentungan dari 
hansip." 
Suami : "Iya mbah..." 
 
Pada malam harinya sang sumai berhubungan intim dengan istrinya. 
Sang suami berkata pada istrinya: 
Suami: "Kata mbah mesti ikut kentungan dari hansip" 
Istri: "Ya" 
 
Bertepatan muncullah seorang maling dan hansip itu memukul kentungnya dengan cepat dan sang 
suami dengan cepatnya keluar masukin burungnya mengikuti suara kentungan hansip itu... 
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Kewan Opo 

Paijo karo Tukinem bede-bedean, 
 
Paijo : "Nem, kewan opo sing endase koyo ulo, sikile koyo sikile gajah, awake koyo awae ayam 
tangane koyo tangane bajul?" 
Tukinem : "Kewan opo yo.....kewan ...gak eroh wis nyerah..." 
Paijo : "Yo gak ono kewan koyo ngono iku nem, ngono kok dipikirno" 
Tukinem : "Wah, raimu cak...cak" 
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Hal-Hal yang Dapat Membuat Batal Puasa 

1. MENYENTUH 
Menyentuh-nyentuh gelas berisi air dan kemudian kita bawa ke kolong tempat tidur kemudian 
meminumnya. 
 
2. TIDUR SIANG 
Saat tidur siang kita seolah olah bermimpi minum es buah padahal kita benar benar sedang 
minum es buah sembari tidur. 
 
3. MELOMPAT-LOMPAT 
Sedangkan jika kita melompat-lompat tetapi sambil menyaksikan film porno tentu saja akan 
membuat puasa kita batal 
 
4. MELUDAH. 
Meludah juga dapat membatalkan puasa kita jika kita dengan tidak sengaja meludahi seorang 
gadis yang sedang mandi dikali dan tepat mengenai payudaranya dan anda memaksa untuk 
membersihkan ludah anda tersebut 
 
5. BERLARI SEKUAT TENAGA. 
Hal ini juga membatalkan puasa jika sebelum bedug magrib dengan sekuat tenaga anda lari ke 
warung es cendol suronatan dan minta semangkok kemudian meminumnya. 
 
6. BERTERIAK-TERIAK WAKTU SIANG HARI. 
Berteriak-teriak waktu siang hari juga membatalkan puasa , jika anda lakukan sambil makan soto 
pak Tomo. Apalagi teriak teriak sambil berhubungan intim. 
 
7. MEMPERBAIKI KOMPUTER YANG RUSAK. 
Memperbaiki komputer yang rusak di rumah seorang gadis dan gadis tersebut memberi anda 
sebotol wisky dan kemudian anda meminumnya sampai teler maka puasa anda juga menjadi 
batal. 
 
8. MEMBACA BUKU PELAJARAN. 
Membaca buku pelajaran tetapi di dalam buku pelajaran tersebut terdapat buku stensil "enny 
arrow" adalah dapat membatalkan puasa. Sedangkan jika di dalam buku pelajaran tersebut tidak 
terdapat buku stensil "enny arrow", tetapi kita lalu meminjam buku stensil "enny arrow" dan 
membacanya hingga mimpi basah, maka puasa kita juga menjadi batal. 
 
9. DUDUK. 
Duduk sambil makan nasi Pecel + peyek teri + sembukan + bongko + empal adalah dapat 
membatalkan puasa. sedangkan duduk sambil menggoda ibu penjual nasi , lalu berselingkuh 
dengan ibu tersebut, juga membatalkan puasa. 
 
10. MEMBACA Tulisan ini 
Membaca rulisan ini sehingga anda memikirkan hal yang tidak-tidak dan anda kemudian 
melakukanya dengan sadar juga membuat kita batal dalam berpuasa. 
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Melihat Kepribadian Orang Dari Cara Mengupil 

Orang yang mencintai kebersihan: 
orang yang sehabis ngupil langsung mencuci tangannya. 
 
Orang murah hati: 
orang yang rela ngambilin upil orang lain. 
 
Orang tolol: 
Orang yang tidak tahu caranya mengupil. 
 
Orang bijaksana: 
Orang yang tahu kapan dia harus mengupil. 
 
Orang kasar: 
Orang yang kalau mengupil seluruh jari telunjuknya masuk semua. 
 
Orang yang sadis: 
Orang yang kalau mengupil upilnya dipeperin ke orang lain. 
 
Orang yang cekatan: 
Orang yang kalau mengupil kurang dari 2 detik. 
 
Orang yang serakah: 
Orang yang mengupil tidak cukup dengan satu jari. 
 
Orang yang strategic: 
Orang yang mengupil sambil membalikan badannya dan berjongkok. 
 
Orang yang perasa: 
Orang yang kalau habis mengupil lalu jarinya di jilat. 
 
Orang yang sensual: 
Orang yang mengupil sambil mendesah. 
 
Orang yang aquatik: 
Orang yang sebelum mengupil jarinya di basahi terlebih dahulu. 
 
Orang yang pemalu: 
Orang yang kalau ingin mengupil lari sejauh 500 meter dari keramaian 
 
Orang yang kurang ajar: 
Orang yang kalau ngupil upilnya di lemparkan ke orang lain 
 
Orang yang hemat: 
Orang yang kalau mengupil hanya satu minggu sekali. 
 
Orang yang misterius: 
Orang yang kalau mengupil upilnya di taruh disekelilingnya kemudian 
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diam-dim pergi bagaikan angin. 
 
Orang yang sopan: 
Orang yang meminta izin kebelakang jika ingin mengupil. 
 
Orang yang porno: 
Orang yang mengupil sambil membayangkan yang tidak-tidak. 
 
Orang yang butuh perhatian: 
Orang yang kalau mengupil sambil berteriak-teriak. 
 
Orang yang cinta seni: 
Orang yang kalau mengupil upilnya di jadikan relief. 
 
Orang yang jorok: 
Orang yang kalau mengupil upilnya di peperin ke lengan bajunya. 
 
Orang yang tidak berprikemanusiaan: 
Orang yang kalau mengupil upilnya di taruh di makanan atau minuman orang sekitarnya. 
 
Orang yang atletis: 
Orang yang sebelum mengupil melakukan pemanasan. 
 
Orang yang kekanak-kanakan: 
Orang yang kalau mengupil upilnya di buat mainan dan dimainkan. 
 
Orang yang mencari jati diri: 
Orang yang sedang membaca tulisan ini. 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

176 

Cerita Seram Naik Bis TIngkat 

Malam ini udara dingin sekali. Dua hari lagi hari raya Imlek akan tiba. Vivin yang sedang berdiri 
di halte, mengusap-usap telapak tangannya untuk mengusir dingin. 
 
Sayup-sayup terdengar suara burung hantu di kejauhan. Vivin mengutuk bossnya dalam hati, 
karena memaksanya berangkat pada jam yang sangat tidak menyenangkan ini. 
 
Vivin ditugaskan untuk mengantarkan sebuah paket ke sebuah gudang tua di ujung kota. 
Perjalanan ke sana memerlukan waktu sekitar setengah jam, dan satu-satunya jenis angkutan 
umum yang tersedia adalah bis bertingkat yang sudah tua dan jalannya lambat. 
 
Setelah menunggu lama, akhirnya bis itu muncul. Vivin pun naik. Hanya Ada beberapa 
penumpang saja yang terlihat. Vivin terus melangkah menuju tangga karena dia memutuskan 
untuk duduk di tingkat atas saja. Tetapi langkahnya dihentikan oleh seorang nenek keriput yang 
duduk di dekat tangga. 
 
Nenek itu berkata,"Jangan naik ke atas, nak. Di atas berbahaya." Vivin terkejut. Dia pernah 
mendengar kisah-kisah menyeramkan tentang bis bertingkat seperti yang pernah diceritakan 
teman-temannya. Karena Merasa ngeri, Vivin pun mengurungkan niatnya untuk naik ke atas. 
Setelah memilih sebuah bangku yang agak jauh, Vivin duduk sambil membayangkan hal-hal 
yang mengerikan yang mungkin terjadi. 
 
Perjalanan 30 menit yang menegangkan itu pun akhirnya dapat dilalui. Vivin telah sampai di 
tempat tujuannya, ketika bis bertingkat itu berhenti di sebuah halte. Vivin turun sambil menarik 
nafas lega, sementara bis itu kembali melanjutkan perjalanannya. 
 
Keesokan malamnya, satu malam sebelum malam Imlek, Vivin kembali Ditugaskan bossnya 
untuk mengantarkan sebuah paket lagi ke gudang yang sama. Vivin pun kembali berangkat 
menuju halte. Bis yang sama dengan bis yang kemarin muncul lagi. Vivin naik. 
 
Penumpang bis yang terlihat hanya beberapa orang saja. Vivin lalu berjalan menuju tangga. 
Tetapi di sana Vivin kembali dihentikan oleh seorang nenek keriput yang duduk di dekat tangga. 
Nenek yang sama dengan yang kemarin. 
 
Nenek itu berkata,"Jangan naik ke atas, nak. Di atas berbahaya." Vivin teringat dengan 
pengalamannya kemarin. Ia merasa takut dan memilih untuk duduk di sebuah bangku yang agak 
jauh dari tangga. Setelah 30 menit, bis bertingkat itu akhirnya berhenti di halte tempat tujuan 
Vivin. Vivin turun dengan perasaan lega. Dan bis itu pun melanjutkan perjalanan kembali. 
 
Keesokan harinya, tepat pada malam Imlek, Vivin kembali diberi tugas Oleh bossnya untuk 
mengantarkan sebuah paket lagi ke gudang yang sama Dengan sebelumnya. Vivin menunggu bis 
di halte sambil melihat kesekelilingnya. 
 
 
Suasana kota terlihat meriah. Lampion dan hiasan berwarna warni Menghiasi sudut-sudut jalan. 
Ketika bis bertingkat yang ditunggunya datang, Vivin naik. Bis itu adalah bis yang sama dengan 
yang kemarin. 
 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

177 

 
Vivin melihat ke arah bangku di dekat tangga, dan benar saja, nenek yang sama dengan yang 
kemarin terlihat duduk di situ. 
 
Vivin lalu mendekati nenek keriput itu. 
 
Sebelum nenek itu berkata apa-apa, Vivin mendahuluinya, "Nek, apapun Yang akan Nenek 
katakan, saya tetap akan naik dan duduk di atas. Malam ini adalah malam Imlek dan suasana kota 
begitu meriahnya, saya tidak takut akan sesuatupun!" 
 
Tanpa menunggu jawaban apa-apa dari nenek tua itu, Vivin lalu naik ke atas. Tidak ada 
penumpang satu orang pun di atas. Vivin memilih untuk duduk di dekat jendela, dan menunggu 
dengan perasaan tegang. 
 
Tetapi hingga 30 menit berlalu, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Vivin sampai di tempat tujuan, 
dan bis itu berhenti di sebuah halte. Vivin turun dari tingkat atas dan mencari si nenek keriput 
didekat tangga. 
 
 
Setelah bertemu, lalu Vivin bertanya, "Nek, kenapa sih, Nenek melarang penumpang untuk naik 
ke atas? Saya sudah mencoba sendiri, ternyata di atas tidak ada apa-apa yang membahayakan. 
Sebenarnya ada apa sih, nek?" 
 
Sambil menunjukkan jarinya ke atas, nenek keriput itu menjawab, "Di atas berbahaya, nak. Tidak 
ada supirnya."  
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Ada Kumis Polisi 

Purnomo adalah bocah kecil yang bandel, tapi paling takut dengan polisi yang punya kumis tebal, 
pada suatu hari purnomo sedang bermain didepan rumahnya, tiba tiba ada seorang polisi yang 
punya kumis tebal datang berkunjung, maka purnomo menjerit dan berlari 
PURNOMO : "Mamaaaa... tolong ada polisi...!!" 
MAMA : "Ayo cepat sembunyi..." 
 
Purnomo dengan tergesa gesa langsung berlari kearah ibunya dan langsung masuk kedalam rok 
ibunya. tapi Purnomo langsung keluar lagi dan berteriak... 
 
PURNOMO : "Toloooong... didalam rok mama ada polisi...!!!" 
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Peresmian WC Umum Oleh Bapak Camat 

Setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat di bidang pembangunan sarana dan 
prasarana di desa Langkap Bumiayu, mereka sekarang mendapat WC umum untuk warga, setelah 
sekian lama mereka memakai kali sebagai sarana WC umumnya. 
 
Setelah pembangunan sarana tersebut selesai, Pak Camat yang akan meresmikan. Dan upacara 
peresmian berlangsung, MC pun berkata: 
 
"Para hadirin sekalian,dan hari ini wc umum akan diresmikan oleh Bapak Camat Bumiayu. Suatu 
kehormatan dari kami kepada Bapak Camat, kami mempersilahkan Bapak Camat mencoba 
pertama kali WC tersebut, disaksikan oleh warga desa sekalian. Waktu dan tempat kami 
persilahkan, terima kasih." 
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Tidak Bisa Melompati Guling 

Purnomo dan Astuti pulang kampung naik motor, Lagi asyik naik motor,tiba tiba ada angin yang 
meniup sapu tangan milik astuti sehingga jatuh kesebrang GOT. Dengan tangkas dan berani 
purnomo meloncati GOT tersebut dan menyerahkan saputangan ke astuti. Dan mereka 
meneruskan perjalanan. Sewaktu melewati sebuah perkampungan, hari sudah senja dan hujan 
lebat, maka mereka berteduh disebuah rumah yang sederhana, karena hujan tak kunjung berhenti 
maka diputuskan malam ini mereka numpang nginap di rumah tersebut, dan pemilik rumah 
mengizinkan : 
PEMILIK RUMAH : "Tapi maaf ya dik .... kamarnya cuma satu." 
PUR & AST : "Tak apa bu, kami berterima kasih sekali di izinkan menginap." 
PEMILIK RUMAH : "Berhubung adik bukan suami istri maka adik berdua tidurnya di batasi 
GULING ya" 
PUR & AST : ( saling pandang ) maka mereka tidurlah dengan nyenyak sampai pagi. 
Paginya mereka pamit pulang, tapi astuti cemberut terus dan tak mau bicara sehingga purnomo 
menjadi bingung 
PURNOMO : "Hei...yang ...! kenapa sih kamu cemberut terus?" 
ASTUTI : (Dengan kesal menjawab) "Aku gak nyangka mas yang begitu tangkas melompati 
GOT untuk mengambilkan saputanganku tapi tadi malam mas tidak sanggup melompati 
GULING." 
PURNOMO : ( bingung ...) "Iya...juga ya..." 
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Kata Parto enakan ibu ... 

Nama nama para pelaku adalah rekaan semata. 
Disuatu sudut di kota Jakarta tinggal sebuah keluarga yang kelihatannya cukup bahagia. 
Rumah bagus dengan halaman luas, punya mobil mewah, Seorang Istri yang cantik dan bekerja 
pada sebuah Perusahaan bonafid, dua orang anak yang sedang lucu lucunya, seorang Pembantu 
bernama Inem dan seorang Supir pribadi bernama Parto. 
Mungkin dikarenakan pekerjaan si Istri yang sangat sibuk (maklum Executive Secretary) 
sehingga sering pulang malam dan dalam keadaan sangat lelah. Setelah sampai dirumah paling si 
Istri hanya sempat melihat kedua anaknya yang sudah tidur dikamar lalu mandi dan pamit pada 
suaminya yang sedang nonton Teve untuk tidur. 
Sehingga walaupun si suami sudah tidak kuliah lagi (sudah bekerja) tapi akhirnya dia mendapat 
gelar S3 (Sebulan Sekali Setor). untuk satu atau dua bulan memang dia masih bisa bertahan tapi 
lama kelamaan dia jadi uring uringan juga. Akhirnya dia putuskan untuk cari sasaran lain. 
Setelah pikir punya pikir akhirnya pilihan jatuh pada Inem (sang Pembantu) selain biaya murah 
juga untuk meminimkan resiko AIDS. 
Setelah berjalan sekian lama suatu saat si pembantu (P) tanya pada sang Majikan (M). 
P : Pak, saya enak mana sama Ibu...? 
M : Yachhh... Jelas enak kamu dong Nem..! 
P : Ach... Masa sih Pak, bukannya enak Ibu..? 
M : Kan Saya udah sering bilang jauh lebih enak kamu...! 
dengan lugunya Inem berkata "Tapi Kata Parto kok Lebih enakan Ibu..." 
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Kisah Surat Narapidana di Tahanan 

Ada seorang Aceh dari kabupaten Pidie, menulis surat ke anaknya yang ada dipenjara Nusa 
Kambangan karena dituduh terlibat GAM (Gerakan Aceh Merdeka). 
 
Bunyinya: "Hasan, bapakmu ini sudah tua, sekarang sedang musim tanam jagung, dan kamu 
ditahan di penjara pula, siapa yang mau bantu bapak mencangkul kebun jagung ini?" 
 
Eh, anaknya membalas surat itu beberapa minggu kemudian. "Demi Tuhan, jangan cangkul itu 
kebun, saya tanam senjata di sana," kata si anak dalam surat itu. 
 
Rupanya surat itu disensor pihak rumah tahanan, maka keesokan harinya setelah si bapak terima 
surat, datang satu peleton tentara dari kota Medan. 
 
Tanpa banyak bicara mereka segera ke kebun jagung dan sibuk seharian mencangkul tanah di 
kebun tersebut. Setelah mereka pergi, kembali si bapak tulis surat ke anaknya. 
 
"Hasan, setelah bapak terima suratmu, datang satu peleton tentara mencari senjata di kebun 
jagung kita, namun tanpa hasil. Apa yang harus bapak lakukan sekarang?" 
 
Si anak kembali membalas surat tersebut, "Sekarang bapak mulai tanam jagung aja, kan udah 
dicangkul sama tentara, dan jangan lupa ngucapin terima kasih sama mereka." 
 
Pihak rumah tahanan yang menyensor surat ini langsung pingsan. 
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Penyakit yang Sering Dialami Oleh Cewek 

Nangisuitis 
Akibat terlalu sensitif. Gejalanya bibir cemberut,mata kedip-kedip. Efek sampingnya mata 
bengkak, saputangan banjir, hidung meler, bawaannya ngurung diri atau terkena penyakit 
Curhatitis A. Penyakit ini bisa diobati dengan obat Tegaridol, OBH (Obat Berhati Hamba). 
 
Curhatitis B 
Bawaanya pengen nyerocos, Efek samping rahasia orang bisa bocor, terkena Nangisuitis,Penyakit 
ini bisa diarahkan positif jika ia bercuhatitisnya ke orang yang tepat, apalagi sama Tuhan. 
 
Shoping Syndrome 
Gejalanya pengen jalan mulu, mata melotot, 
Efek sampingnya lidah ngiler, mulut nganga, dompet jadi tipis. Jika sudah masuk stadium 4(parah 
banget) dompet cowoknya ikut tipis. Coba minum hematcold atau tablet PD (Pengendalian Diri). 
 
Cerewetisme 
Lebih parah dari Curhatitis B, tidak mengandung titik koma. 
Efek samping muncrat, telinga tetangga budek, dada cowoknya bisa jadi lebih halus karena sering 
mengelus. Lebih cepat makan pil dengar dan minum tablet bicara lebih diperlambat. 
 
Lamanian Dandanitos 
Pengennya diem depan cermin. Tangan kiri gatel-gatel pengen pegang sisir, tangan kanan kram-
kram pengen teplok-teplok pipi pake bedak. 
Efek samping: menor, telat, cowoknya berkarat, gak kebagean makanan. Minum segera Sari 
Bawak (Bagi Waktu) dan Taperi (tambah percaya diri). Buat cowok minum Toleransikipil 230 
sendok sehari sesudah dan sebelum mandi. 
 
Cemburunotomy 
Gejala muka lonjong, tangan mengepal, ali menukik. Coba cegah dengan obat sirup prasangka 
baik tiga sendok sehari, Pil pengertian dan tablet selidiki dahulu. 
 
Ngambekilation 
Gejala hampir sama dengan Cemburubotomy. Minum Sabaron dan Bersyukurinis.  
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Jelingan Ayah 

Kisah ini benar-benar terjadi padaku sewaktu aku kanak-kanak dahulu. 
Ayah aku suka memberi amaran padaku dengan menjeling garang jika aku 
membuat sesuatu yang tidak disukainya. Contohnya, jika ke kedai,kalau aku  
mengambil gula-gula, dia akan menjeling padaku bermakna aku disuruh letakkan  
semula gula-gula itu ke tempatnya semula. 
 
Suatu hari,aku mengikut ayah ke surau untuk solat maghrib.Ketika sedang 
rukuk, aku melihat kain pelikat tok imam tersepit di celah punggungnya. 
Aku yang 'konon'nya ingin membantu,terus menarik kain yang tersepit itu. 
Ayahku yang sedang solat terus memberi jelingannya padaku. Aku pun faham 
maksudnya itu,lalu terus memasukkan semula kain pelikat tok imam itu 
semula ke celah punggung tok imam tadi. Apalagi,melatah lah tok imam tadi. 
Habis satu jemaah batal solat mereka kerana turut terkejut dengan latahan 
tok imam tadi. Ayahku yang bermuka merah padam menahan malu dan marah 
mengheret aku balik ke rumah. Malam tu, berbirat punggung aku dirotannya. 
 
 
Moral : Jangan memandai nak masukkan kain ke celah punggung tok imam. 
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Gus Dur, Bill Clinton, dan Jacques Chirac 

Saking udah bosannya keliling dunia, Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia 
mengundang Presiden AS dan Perancis terbang bersama Gus Dur buat keliling dunia. Boleh 
dong, emangnya AS dan Perancis aja yg punya pesawat kepresidenan. Seperti biasa...  
setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya.  
Tidak lama presiden Amerika, Clinton mengeluarkan tangannya dan sesaat kemudian dia berkata: 
"Wah kita sedang berada di atas New York!"  
Presiden Indonesia (Gus Dur): "Lho kok bisa tau sih?"  
"Itu.. patung Liberty kepegang!", jawab Clinton dengan bangganya.  
Ngga mau kalah presiden Perancis, Jacques Chirac, ikut menjulurkan tangannya keluar. "Tau 
nggak... kita sedang berada di atas kota Paris!", katanya dengan sombongnya.  
Presiden Indonesia: "Wah... kok bisa tau juga?"  
"Itu... menara Eiffel kepegang!", sahut presiden Perancis tersebut.  
Karena disombongin sama Clinton dan Chirac, giliran Gus Dur yang menjulurkan tangannya 
keluar pesawat...  
"Wah... kita sedang berada di atas Tanah Abang!!!", teriak Gus Dur.  
"Lho kok bisa tau sih?" tanya Clinton dan Chirac heran karena tahu Gus Dur itu kan nggak bisa 
ngeliat.  
"Ini... jam tangan saya ilang...", jawab Gus Dur kalem. 
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Asap Rokok Berbentuk Love 

Suatu hari,Reza,seorang pemuda perokok berat sedang memamerkan keahliannya menyebulkan 
asap rokok dari mulutnya dihadapan teman-temannya. 
 
Ketika dia diminta membuat asap berbentuk kotak, dia menghisap rokok dan menghembuskannya 
persis berbentuk kotak. Ketika dia diminta asap berbentuk lingkaran, tentu lebih mudah lagi 
caranya. Sampai akhirnya, dia diminta asap berbentuk love atau jantung hati. 
 
Reza cukup bingung,sampai akhirnya dia menghisap rokok dan menghembuskannya dari mulut 
sambil ngomong,"Love...." sehingga teman-temannya tertawa.  
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Game Terbaru Untuk Nokia dan Siemens 

Khusus pengguna hp nokia dan siemens sekarang ada game terbaru cara mendownlodnya 
gampang. 
1. Berdirilah Anda di tengah lapangan basket 
2. Setelah itu lemparlah hp Anda setinggi mungkin dan biarkan jatuh ke lantai 
3. Setelah itu rakitlah hp Anda kembali 
4. Selamat mencoba  
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3 sekawan KURA,ULAT dan KATAK. 

 
3 sekawan iaitu KURA,ULAT dan KATAK. 
Pada suatu hari,KURA membuat satu parti secara kecil-kecilan.Dia mengajak ULAT dan 
KATAK datang ke rumahnya untuk menyambut HARI MERDEKA di rumahnya.Maka,datanglah 
ULAT dan KATAK berpesta habis-habisan di rumah KURA.Satu jam kemudian,KURA bertanya 
kepada KATAK. 
 
KURA: "Hei,katak!Aku rasa ada sesuatu je yang takde lah." 
KATAK: "...patutlah,rokok dah habis lah!" 
KURA: "Betul lah,apa kata kau pergi kejap beli rokok kat kedai depan tu." 
KATAK: "Ala... kaki aku sakit lah,dari tadi asyik melompat je.Kau suruh ulat lah pergi beli." 
KURA: "Bagus jugak idea kau tu." 
ULAT: "Aku malas lah nak pergi beli." 
KURA: "Ala...kau tolong lah pergi beli kejap.Kau pun nak hisap rokok jugak kan.Aku dengan 
katak dah bersetuju nak suruh kau pergi beli.Boleh lah..." 
ULAT: "Ok lah,aku pergi beli sekarang." 
 
10 minit...30 minit...1 jam...berlalu,ULAT masih belum pulang lagi dari kedai.KURA dan 
KATAK berasa bimbang terhadap apa yang terjadi kepada ULAT.KURA dan KATAK kemudian 
keluar pergi mencari ULAT yang belum pulang lagi.Setibanya di pintu keluar,ULAT sudah pun 
berada di depan pintu.KURA pun berkata.. 
 
KURA: "Hah,itu pun kau.Mana kau pergi dari tadi lagi belum balik?" 
KATAK: "Hei,kau tau tak,kau buatkan kita berasa risau je.....Mulut aku dah naik kering ni." 
KURA: "Rokok yang aku suruh beli tu mana?" 
ULAT: "Hek'eleh....Aku gerak pun belum lagi,tau!" 
KATAK: "Habis,dari tadi sampai 1 jam kau buat apa?" 
ULAT: "Kau nampak ni,dari tadi lagi aku BELUM HABIS lagi PAKAI KASUT !!!" 
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Misteri Batu Malin Kundang Terpecahkan 

Para ilmuwan di Univeritas Oxford baru-baru ini telah memecahkan misteri batu Malinkundang 
di tanah Minang. 
 
Sekian lama batu yg menyerupai sosok tokoh Malin Kundang tersebut, dalam cerita rakyat 
Minang, diyakini hanya merupakan cerita legenda belaka. 
 
Namun para ahli sekarang telah mengetahui bahwa batu tsb diawetkan dengan formula canggih 
khas resep Indonesia yang kehebatannya melebihi ramuan para Mummi dari Mesir. 
 
Formula rahasia Malinkundang terkuak setelah ditemukan sisa-sia cairan yang terdapat pada 
botol, terkubur secara aman, tak jauh dari batu Malinkundang. 
 
Pada label botol tersebut tertulis dengan jelas "FOR: Malin" yang artinya "untuk Malin". 
Penduduk sektarnya dan rakyat Indonesia pada umumnya biasa menyebut "formalin" yaitu 
sebuah resep rahasia nenek moyang yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, namun 
karena kenaikan harga BBM dan krisis yang berkepanjangan, formalin saat ini lazim dipakai 
untuk mengawetkan tahu, ikan asin, bakso, mie basah dan tentu saja... Mayat, seperti dapat 
terlihat pada batu Malin Kundang yang masih tetap awet sampai sekarang di tanah Minang. 
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Suami Istri Melakukan Persaingan Cinta 

Sepasang pengantin baru lagi ngobrol di teras rumahnya sambil bermanja - manjaan. 
 
Istri: "Mas, sebenarnya dulu banyak sekali laki-laki yang mau melamarku dan semuanya aku 
tolak dan hanya kamulah yang aku pilih." 
 
Terus sang suami menjawab dengan nada semangat dan tak mau kalah. 
 
Suami: "Saya juga terus terang sebenarnya banyak sekali wanita yang aku lamar tapi semuanya 
menolak dan hanya kamulah yang mau sama saya." 
 
Istri : "???????" 
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Arti Demokrasi 

Cecep bertanya kepada Bapaknya arti dari Demokrasi. Bapaknya kemudian menjelaskan bahwa 
Demokrasi itu bisa diibaratkan dalam Rumah Tangga. Bapak bertindak sbg kaum Kapitalis yg 
mencari nafkah, Ibu sbg Pemerintah yg mengelola hasil, Cecep sbg rakyat, adiknya sbg masa 
Depan yg perlu diperhatikkan dan pembantu sbg pekerja. 
 
Suatu ketika Cecep pulang Kerumah dan mendapati adiknya sedang buang air besar dilantai. 
Dilihatnya Ibunya sedang tidur lelap. Cecep kemudian kekamar pembantunya untuk minta tolong. 
Tetapi ternyata Ia mendapati Bapaknya sedang tidur bersama Pembantunya itu. 
 
Cecep lalu mengatakan kepada Sang Bapak: 
 
"Pak! sekarang saya sudah tau arti Demokrasi, yaitu kaum Kapitalis "menekan" para pekerja, 
pemerintah tertidur lelap, rakyat tidak berani membangunkan, hanya bisa melihat masa depan 
yang penuh dengan kekotoran..." 
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Telepon Neraka Tarif Lokal 

Pada suatu pertemuan di Washington seorang pejabat Indonesia bertemu dengan pengusaha 
raksasa produsen telpon genggam. Cerita punya cerita sang produsen menawarkan produknya, 
sebuah HandPhone GSM yang bisa digunakan menghubungi kemana saja termasuk ke surga dan 
neraka. 
 
Pejabat tersebut akhirnya mencoba menghubungi istrinya yang pertama yang telah meninggal 
akibat stroke setelah salah makanan....termasuk makan uang hasil korupsi sang suami. 
 
Sang pejabat tersebut bertanya pada si Amerika ini, tentang berapa harus membayar untuk 
pembicaraan 3 menit tadi. Teryata mahal juga, sang pejabat harus membayar US$200. wah mahal 
juga tapi tak apalah ... 
 
Akhirnya Sang Pejabat tertarik membeli HP sejenis dan membawanya pulang ke Indonesia. 
Sampai di Indonesia dia menghubungi sang istrinya yang sudah meninggal tadi. Setelah berbicara 
hampir 1 jam dicek bahwa pembicaraan itu hanya menghabiskan US$10. Langsung dia 
menghubungi Si Amerika tadi: "Hai yang bener aja kemarin di Amerika saya pakai cuma tiga 
menit harus bayar US$200, mahal bener barusan di sini saya coba pakai 1 jam cuma US$10." 
 
Si Amerika dengan santainya menjawab, "Ya tentu saja...Indonesia khan dekat dengan neraka, 
tarifnya mungkin lokal" 
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10 Tanda-Tanda Anda Salah Membeli Komputer 

1. Buku petunjuk pemakaiannya hanya berisi satu kalimat : "Good Luck!" 
2. Buku "quick reference"-nya terdiri dari 120 halaman. 
3. Setiap kali Anda menyalakannya, semua anjing tetangga menggonggong 
4. Untuk menyalakannya, dibutuhkan kabel dan batre aki tambahan. 
5. Berlabel "energy saving" karena tak ada power supply-nya. 
6. Tombol F1, Ctrl, Alt, Del keyboard Anda berfungsi dengan baik, dan yang lainnya tidak sama 
sekali. 
7. Pada CD ROM drive terdapat 5 tombol bertuliskan FF, RW, PAUSE, PLAY, dan REC. 
8. Speakernya hanya berfungsi jika Anda memasukkan 3 koin uang seratus perakan ke dalam 
floppy drive-nya. 
9. Setiap chip di dalamnya ditempeli stiker yang berbunyi "PERINGATAN PEMERINTAH : 
MEROKOK BISA MERUGIKAN KESEHATAN" 
10. Selain memberikan sebuah kuitansi tanda pembayaran, penjualnya meminta Anda untuk 
membubuhkan cap jempol di selembar kertas segel kosong. 
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Bahasa Jepang Versi 2005 

Pencopet : Kuraba Sakumu 
Calo: Sayabisa Urusi 
Penari di tempat hiburan : Nikita Sukanari 
Cewek penghibur : Samakami Sampepagi 
Sales door to door :Takasi Kamucoba 
Rumah kontrakan : Kosewa Rumaku 
Tawar-menawar harga : Kitakasi Murasaja 
Pemabuk :Minumi Kabeh 
Cewek penggoda : Itumu Akuraba 
Kasir : Yukasi Kitaterima 
Preman : Akusuka Takuti 
Tukang Makeup : Mukamu Sayabedaki 
Tukang Cukur : Sini Takupotongi 
Pengangguran : Takada Gaji 
Foto Model : Aigaya Sanasini 
Model Porno : Kitabuka Kamupoto 
Cewe main sex : Akubuka Kamumasuki 
Tukang Sayur : Sukabawa Sayuri 
Gelandangan : Tyada Ruma 
Pengawas Pajak : Yukira Kitaawasi 
36 B : Aisuka Susumu 
Dekter Penyakit Kelamin : Kuobati Anumu 
Tukang Cuci : Kusabuni Itunoda 
Tukang Sate : Satemura Hallalne 
Penjual Keramik : Disini Adaguchi 
Artis Cilik : Masimuda Masutipi 



www.ketawa.com   www.jokelo.com  

 

195 

Tips Membuat Surat Lamaran Pekerjaan yang Baik 

Tips membuat surat lamaran kerja. 
 
Sudah ribuan lamaran kerja dikirim tapi belum ada balasan? Mungkin salah satu tips dibawah ini 
adalah masalahnya... 
 
1. JANGAN TERLALU BANYAK MENGGUNAKAN SINGKATAN 
 
Dgn Hrmt. 
 
ttrk dgn ikl lwg krj yg dmt pd srt kbr edisi sls , sy brmskd mengisi lwg yg bpk bthkn , 
 
rdri thn 1999 - 2004 , sy tlh bkj di aptk km farma , di bag cln srv. dri thn 2004-2005 , sy bkj di LC 
bank sbg kabag keu. dri thn 2005- smp skrg jd tkg pkr di BIp 
 
2. JANGAN TERLALU BANYAK LAMPIRAN 
 
sebagai bahan pertimbangan bapak , bersama ini saya sertakan : 
 
a. foto copy KTP bapak saya 
b. pas foto saya waktu disunat 
c. surat kelakuan baik seluruh keluarga saya 
d. bon hutang selama 1 tahun 
e. proposal permintaan sumbangan pembangunan mesjid di Rt saya 
 
3. BAHASANYA SOK GAUL 
 
Dgn hromat banget , boss!!!! 
 
halo boss , capee deeehhh!!!! apa kabar nich.....? baik baik aja dong , iya kan iya dong , bener kan 
bener dong....? saya mo ngelamar kerja nich..boleh dong...please...boleh ya...? 
 
4. BAHASANYA SOK PREMAN. 
 
gue pernah kerja di kantor bokap , tapi lantaran gue sering bolos sama sering ngegodain skertaris 
kantor, gue dikeluarin, setan banget deehhh!!!! 
 
makanya sekarang gue ngelamar kerja di kantor elo , ga usah khawatir soal jabatan deh.....gue sih 
yg penting dibayar gede sama elo. ok deh!! gue tunggu panggilan kerja dari elo di rumah gue , 
kalo sampe tiga hari belom juga ada panggilan , elo bakal tau sendiri akibatnya....!!!!!!! 
 
5. BAHASANYA SOK AKRAB. 
 
Dengan hormat , 
 
hai apa kabar nih...? baik baik aja kan...? 
saya juga ketika menulis surat ini dalam keadaan sehat wal afiat, semoga kamu juga baik baik aja 
seperti saya disini. ngomong ngomong gimana kabar anak anak , sehat kan..? istri pasti makin 
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cantik aja.....salam aja ya buat mereka. oya ..hampir lupa, saya bermaksud melamar pekerjaan 
pada perusahaan kamu bisa kan,.,,..? 
 
 
6. TERLALU RESMI DAN BERTELE TELE. 
 
Dengan hormat, 
 
setelah saya membaca iklan lowongan pekerjaan di surat kabar ternama di ibukota , saya sangat 
tertarik dengan iklan yang anda muat disitu. oleh karena itu saya bermaksud untuk melamar 
pekerjaan tersebut dan juga sekalian harapan saya , dengan surat lamaran ini kita bisa mempererat 
tali silaturahmi antara kita berdua , bukankah dalam agama pun telah diterangkan betapa 
pentingnya arti sebuah silaturahmi... 
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Mengerjai Dokter Galak 

Ada seorang dokter yang terkenal galak di sebuah Rumah Sakit. Karena galaknya, ke empat 
perawatnya ingin sekali menjahili dokter tersebut. Setelah beberapa hari, mereka sama2 
membocorkan ide jahilnya satu sama lain. 
 
Perawat 1 : "Aku telah memasang kapas di stestoskop dokter sehingga sulit dipakai untuk 
mendengar detak jantung." 
 
Perawat 2 : "Termometer dokter kuisi dengan cat agar skalanya tetap 76 derajat celcius." 
 
Perawat 3 : "Aku telah melubangi semua kondom pribadi dokter yang ada di laci dokter dan yang 
main gila dengan dokter pasti akan hamil." 
 
Perawat 4 : (Tiba tiba pingsan ditempat!) 
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Tips Agar Tidak bete Saat di Dalam Lift 

15 tips agar tidak bete saat di dalam lift: 
 
1. Ketika anda hanya berdua dengan orang tak dikenal, colek bahunya! Kemudian anda pura-pura 
melihat ke tempat lain.. 
 
2. Tekan tombol lift kemudian anda pura-pura kesetrum. Tersenyumlah, lalu..... ulangi lagi. 
 
3. Pasanglah muka menyeringai kesakitan sambil memegangi kepala anda dan mengumpat: 
Diam, semuanya diam!. 
 
4. Gunakan HP anda untuk telpon ke Psikolog sambil bertanya apakah dia tahu di lantai berapa 
anda sekarang ? 
 
5. Bawalah kamera dan ambillah gambar semua orang yang ada di dalam lift.  
 
6. Pindahkan meja kerja anda ke dalam lift. Jika ada yang masuk, tanyakan apakah mereka sudah 
membuat janji? 
 
7. Bentangkan papan catur di lantai lift dan ajaklah orang-orang, barangkali ada yang mau main. 
 
8. Letakkan sebuah bungkusan di pojok, jika ada yang masuk, tanyakan apakah mereka 
mendengar suara tik...tik...tik... 
 
9. Anda pura-pura jadi pramugari! Tunjukkan prosedur keselamatan penerbangan seperti di dalam 
pesawat terbang. 
 
10. Ketika pintu menutup, beri pengumuman kepada orang-orang. Tenang, jangan panik, nanti 
pasti terbuka lagi koq!. 
 
11. Bukalah tas anda, sambil melihat ke dalam tas, tanyalah: Udaranya cukup nggak disitu? 
 
12. Diam dan jangan bergerak sama sekali di pojok lift, menghadap dinding, jangan pernah 
keluar. 
 
13. Bawalah wayang golek atau wayang kulit, gunakan wayang itu untuk ngobrol dengan orang 
di dekat anda. 
 
14. Dengarkan suara di dinding lift dengan stetoskop. 
 
15. Buatlah garis di lantai sekeliling anda menggunakan kapur, lalu bilang: Ini adalah wilayah 
SAYA 
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Perbedaan Mendasar Antara Seorang PRIA dan COWOK 

Inilah Perbedaan mendasar antara seorang PRIA dan COWOK 
 
P: Tahu jelas lima tahun lagi ia mau jadi apa. 
C: Tidak jelas lima menit lagi ia mau berbuat apa. 
 
P: Jago membuat wanita merasa tenang. 
C: Jago membuat cewek merasa senang. 
 
P: Bacaannya John Grisham, mainannya golf, tontonannya CNN. 
C: Bacaannya Harry Potter, mainannya bilyar, tontonannya MTV. 
 
P: Sebelum umur 30 sudah banyak uang. 
C: Sebelum umur 30 sudah banyak dosa. 
 
P: Seimbang antara penghasilan dan pemasukan. 
C: Seimbang antara hutang dan pembayaran minimum. 
 
P: Mendukung emansipasi wanita, tapi tetap membayari bon makan wanita. 
C: Mendukung emansipasi wanita dengan membiarkan wanita bayar sendiri. 
 
P: Punya akuntan, penjahit dan dokter langganan. 
C: Punya salon, kafe dan bengkel langganan. 
 
P: Meminta Anda nimbrung ngobrol kalau mamanya menelepon. 
C: Pura-pura Anda tidak bersamanya jika mamanya menelepon. 
 
P: Putus dengan pasangannya sambil berjabatan tangan dan mengakui sulitnya menjembatani 
perbedaan antar mereka berdua, diiringi ucapan, "Kita tetap bisa berteman selamanya." 
C: Putus dengan pasangannya sambil kabur dari rumah, merokok berbatang -batang, plus ucapan, 
"Jangan undang aku ke pernikahanmu nanti!" 
 
P: Mencintai wanita 10 % pada pertemuan awal dan meningkat terus. 
C: Mencintai wanita 100 % pada pertemuan awal dan menurun terus. 
 
P: Berpikir dewasa seperti orang usia 40 tahun saat berusia 17 tahun. 
C: Berpikir kekanakan seperti orang usia 17 tahun saat berusia 40 tahun. 
 
P: Bisa menang hanya dengan otak dalam konflik. 
C: Cuma bisa ngamuk, adu mulut, n adu otot kalo konflik. 
 
P: Mikirnya "Aku masih kurang pengetahuan, harus belajar lebih banyak". 
C: Mikirnya "Aku yang terhebat di muka bumi, siapapun aku hadapin !!!". 
 
P: Otak no 1, digabungin otot kalo terpaxa. 
C: Otot no 1, ditambah otak kalo punya. 
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P: Main sepedah agar tambah perkasa 
C: Main sepedah biyar dipuji wanita  
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Cerita Full Tebakan 

1. Penyanyi dunia asal Aceh yang tewas bunuh diri... Cut Cobain. 
2. Dua artis yang sangat tinggi... Lulu Tebing dan Jeremy Monas. 
3. Ayam terbesar adalah... Ayam semesta. 
4. Bakso yang wangi... Baksona Roll On Deodorant. 
5. Bangsawan Inggris yang terkenal dengan acara lawaknya di TV... SirMulat. 
6. Fisikawan terkenal dari Batak... Sir Isaac Nasution. 
7. Bebek yang terkenal... Bebekstreet Boys. 
8. Bola yang disukai anak kecil... Bolaemon. 
9. Buah yang bikin bingung... Strawberry (bingung, kan?) 
10.Setelah bulan yang ada sekarang ini, kelak ada bulan apalagi?... Bulan depan. 
11.Apa itu cemilan?... Cebelum cepuluh, cecudah celapan. 
12.Emping yang khusus buat UMPTN... Emping-sil 2B. 
13.Mengapa dalang membawa keris ketika pertunjukan wayang?... Sebab kalau bawa kompor, 
istrinya gak masak. 
14.Daun yang lucu... Dauno, Kasino, Indro. 
15.Error yang bisa nyanyi... Errorsmith. 
16.Es yang bikin panas dingin dan pusing-pusing... Essai. 
17.Gajah apa yang belalainya pendek?... Gajah pesek. 
18.Kenapa babi bau?... Karena keteknya ada 4. 
19.Kenapa Superman nggak kawin ama wonderwoman?... Ya, nggak jodoh. 
20.Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang, kalo rambut hijau namanya apa? 
... Rambutan belum mateng. 
21.Kenapa sepatu Superman warnanya merah? Biar matching ama sayapnya. 
22.Kopi apa yang bisa menggigit?... Kopiting 
23.Bulu apa yang warnanya kuning semua?... Bulubend. 
24.Bisnis apa yang terkenal di Amerika dan seluruh dunia?... Bisnispear..Itu lo, penyanyi yg sexy 
25.Daun apa yang nggak bisa dipegang?... Daun touch me! 
26.Kenapa meja bagian bawahnya selalu kasar, tidak sehalus bagian atasnya?...Karena bagian 
bawah meja banyak upil yang udah kering. 
27.Sambel apa yang ada di pinggir jalan?... Sambel Ban 
28.Apa bahasa Cinanya sepi?... Zun yi Zen yap 
29.Kenapa anjing laut berkumis? karena mo nakutin kucing laut 
30.Daun apa yang paling keras dan sakit? smack daun. 
31.Apa bahasa Arabnya diam di tempat? Ta'kabur 
32.Kenapa superman bisa terbang?... Kalau bisa nyopir namanya bukan superman, tapi 
sopir..man..!! 
33.Putih, kecil, tapi kalo dipukul ngebangunin orang sekampung?...Nasi nempel di bedug 
34.Kenapa anak kucing dan anak anjing suka berantem?... Namanya juga anak-anak !! 
35.Dikocok, tegang. Pas keluar jerit senang..Hayo apaan?... Ibu-ibu undian arisan. 
36.Siapa nama kecilnya jendral sudirman?... sudirboy. 
37.Negara apa yang paling banyak muncul dalam peribahasa? ...Swedia, dalam peribahasa 
"swedia payung sebelum hujan" 
38.Orang apa kalau dipukul gak sakit-sakit?... Orang gak kena, yeeeeeeeeee! 
39.Jus apa yang turun dari langit?... Jus...tru itu saya ngga tau. 
40. Bagaimana suara kucing kalo jalannya mundur? ...gnooooem ... 
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Berhenti Mengaduk 

Ini kisah astronaut yg sedang dalam misinya ke Mars. Setelah mendarat dia bertemu dengan 
wanita Mars yg cantik jelita sedang mengaduk periuk ... 
Astronaut : "Kamu sedang apa?" 
Wanita : "Membuat bayi" 
Astronaut : "Oh kalau di bumi cara membuat bayi bukan begitu..." 
Wanita : "Lalu, caranya bagaimana?" 
Astronaut : "Susah menjelaskannya, tapi sangat mudah mempraktekkannya" 
Wanita Mars itu setuju mempraktekkannya. 
Setelah si astronaut selesai melakukan, wanita Mars itu bertanya... 
Wanita : "Lho? Mana bayinya?" 
Astronaut : "Bayi itu baru akan jadi 9 bulan lagi..." 
Wanita : "Lalu kenapa kamu berhenti mengaduk?" 
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Kenapa setiap manusia punya garis tangan? 

Berawal dari dua orang sahabat yang bernama Joni dan Heru, mereka lagi pada bengong di teras 
rumah si Joni. Dan tiba-tiba si Heru melontarkan pertanyaan kepada joni yg sedikit ngelamun.  
Heru : "Jon, tahukah kamu kenapa setiap manusia lahir pasti memiliki garis tangan?" 
Joni : "Itu seh semua orang tahu kalo itu dari sana-nya (dari TUHAN.YME)!!" ( Joni menjawab 
sembari senyum sinis )  
Heru : "Jawaban mu salahhh..!! bukan itu maksudku.." 
Joni : "Lantas apa yang kamu maksud?" (keluh Joni sambil nada kesal)  
Heru : "Karena waktu manusia di lahirkan oleh Ibunya mereka takut jatuh nyerosot jadi.. si bayi 
pegangan 'Rambut rahim Ibunya' dan membekaslah tangan si bayi karena rambut itu..!!" 
Joni : "!@^!&%@^!$#^" 
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Penelitian di Amerika, Alternatif Pengganti BBM 

Khusus bagi pengendara motor ngak usah khawatir akan efek kenaikan BBM, soalnya ada solusi 
yg sangat jitu dan telah terbukti oleh para ilmuan di Amerika. Dari hasil uji lab yg dilakukan oleh 
para ilmuwan, membuktikan bahwa air teh dapat dijadikan alternatif baru pengganti BBM. 
 
Caranya:  
1. Gunakan wadah berupa gelas, cangkir, dll 
2. Siapkan teh (teh celup, teh hijau, atau apalah yg penting teh) secukupnya 
3. Siapkan gula pasir 1 sendok makan. 
4. Didihkan air panas hingga 90 derajat celcius. 
5. Masukkan teh kedalam air mendidih, lalu masukkan gula. 
6. Campur dengan es, lalu masukkan ke dalam botol. selesai. 
 
Mudah bukan, setelah itu tinggal dorong deh tu motor, kalau haus minum itu teh. Terbukti motor 
tetep jalan tanpa menggunakan BBM. 
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Permintaan Oleh-Oleh Kepada Abang di Jakarta 

Abang : "Hai Butet kalau abang pulang dari Jakarta kamu minta apa?" 
 
Butet : "Sekarang kan udah zamannya modern aku minta HP lah Bang" 
 
Abang : "Bagus permintaan kamu nanti abang bawakan" 
 
Abang : "Hai Sinaga kamu minta apa?" 
 
Sinaga : "Aku minta kaca mata biar kaya artis di TV." 
 
Abang : "Oh.. tenang nanti abang bawakan" 
 
Abang : "Siburian kamu mau dibawakan apa?" 
 
Siburian : "Aku minta dompet kulit yang asli Bang, disini khan tiruan semua" 
 
Abang : "Oh.. gampang nanti abang bawakan..." 
 
Abang : "Ucok kamu mau dibawakan apa?" 
 
Ucok : "Kebetulan bang, aku nggak punya ikat pinggang, kau bawakan aku ikat pinggang 
sajalah." 
 
Abang : "Susah kali permintaanmu itu kalau HP, kacamata, dompet mudah ku dapatkan, tapi ikat 
pinggang... susah kali ku dapatkan karna susah kali kutarik itu dari pinggang orang..." 
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Microsoft dan General Motors 

Pada salah satu kesempatan pameran komputer internasional, Bill Gates konon pernah berkata 
dalam sambutannya: "Seandainya saja industri mobil General Motors mengembangkan 
teknologinya seperti yang telah dilakukan industri komputer, saat ini kita dapat membeli mobil 
baru seharga hanya 25 dollar dengan konsumsi bensin 300 kilometer per liter dan kecepatan 300 
kilometer per jam." 
 
 
Pihak General Motors segera mengeluarkan press release sebagai tanggapan terhadap pernyataan 
Bill Gates. 
 
 
"Seandainya General Motors mengembangkan teknologi seperti Microsoft, Anda 
 
akan memiliki mobil dengan ciri-ciri berikut: 

1. Tanpa alasan yang jelas mobil Anda akan ngadat dua kali sehari. 
2. Ditengah jalan tol, mobil Anda dapat berhenti mendadak tiba-tiba, entah 

apa sebabnya, dan Anda tak punya pilihan lain selain mematikan mobil dan 
mulai lagi dari awal. 

3. Kadang-kadang melakukan gerakan tertentu, misalnya membelokkan stir ke 
kanan, dapat menyebabkan mobil mogok, dan karena itu Anda harus 
menginstalasi ulang mesin mobil Anda. 

4. Satu mobil hanya boleh dikendarai oleh satu orang. Lebih dari itu, Anda 
harus membeli kursi tambahan. 

5. Jika Anda menginjak rem, akan keluar pesan "Are you sure?". Setelah Anda 
menekan tombol OK, barulah mobil berhenti. 

6. Setiap ada jalan baru, Anda harus membeli mobil baru.  
7. Setiap kali Anda membeli mobil keluaran terbaru, Anda harus beli buku program & 

belajar lagi mengendarai mobil dari awal. 
8. Harus bolak balik bengkel buat revisi perbaikan mesin versi 1, 2 dst.." 
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Melakukan Uji Uang Palsu 

Banyaknya pemalsuan di negara kita mengharuskan kita waspada. Di bawah ini ada beberapa tips 
untuk mengetes keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang sekali. 
 
# Mengetes uang Rp 100.000 - 50,000 dan 20,000 an 
1. Lipat menjadi 4 bagian secara simetris memanjang 
2. Tekan uang tersebut dengan perasaan secukupnya 
3. Buka perlahan-lahan lipatan uang tsb 
4. Bila kacamata Bung Hatta,WR Supratman atau Ki Hajar pecah berarti palsu 
5. Khusus 50.000 an, periksa teks lagunya, kalau bukan Indonesia raya pasti palsu 
 
# Mengetes uang Rp. 10,000 
1. Lipat menjadi 4 bagian secara memanjang 
2. Tekan uang tersebut dengan tekanan secukupnya 
3. Kalau uangnya jadi basah karena kawahnya tumpah; atau kalau konde Cut Nyak lepas berarti 
palsu 
 
# Untuk uang Rp.5000 
1. Ambil sisir rambut di rumah, kemudian gesekkan pada uang tersebut. 
2. Apabila jenggot Imam Bonjol rontok berarti palsu. Apabila tambah panjang berarti palsu juga!! 
 
# Untuk ngetes palsu-tidaknya seribuan - 1.000 
Cari SD Negeri terdekat, cukup taruh di trotoar depan sekolah, kalau hilang berarti asli.... 
 
# Uang 500 an kertas agak susah dites, karena anak-anak SD aja sudah nyuekin, satu-satunya cara 
adalah remes kenceng2, kalau monyetnya teriak berarti palsu. 
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Brapa Liter 

Suatu waktu, Kale pigi pa Oom Petu pe warong. Pas sampe dimuka warong. 
Kale : "Oom Petu, bli roko dang...?" 
Oom Petu : (acuh sambil ba ator jualan) 
Kale : (deng suara yang sadiki keras) "Oom Petu...bli roko dang ?" 
Oom Petu : (masih tetap acuh) 
Kale : (bataria keras skali) "Oom petu....! Bli roko dang...!" 
Oom Petu : (deng nada marah) "Eh..Kale, baku hormat sadiki deng orang tua, ngana pe kira kita 
pongo ? Brapa liter minya so ngana mo bli ?" 
Kale : ??? 
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Kamus Komputer 

Dr. Naek L Tobing, mengeluarkan kamus komputer terbaru sbb : 
 
Ejakulasi Dini : Peristiwa dimana komputer terlalu cepat keluar dari programnya. Ketika 
komputer sedang diaktifkan, tiba-tiba sudah exit dan tidak bisa melanjutkan programnya. 
Peristiwa ini sangat dirisaukan oleh pengguna komputer. Biasanya pengguna komputer akan 
mencari orang yang pakar dalam mengatasi masalah ini. 
 
Menopause : Komputer generasi lama WS dan Lotus yang sudah tidak bisa diaktifkan lagi. 
Biasanya komputer jenis ini sudah ditinggalkan penggunanya. Jika dipaksakan komputer jenis ini, 
tidak akan menghasilkan produk. 
 
Orgasme : Adalah rasa senang yang dialami pengguna komputer karena terlalu asyik dan larut 
dalam menggunakan komputer. Perasaan ini bisa membuat pengguna komputer lupa daratan dan 
tentunya dapat mengurangi produktifitas dan efektifitas etos kerja. 
 
Penetrasi : Adalah istilah yang populer ketika seseorang memasukan disket ke dalam drive A atau 
drive B. Setelah disket dimasukan, maka akan terjadi interaksi didalam CPU. Disket akan 
mengeluarkan program sesudah dimasukan ke drive A atau B. 
 
Masturbasi : Adalah kelainan komputer dalam mengeluarkan program karena menyalahi prosedur 
yang lazim. Biasanya ini terjadi pada komputer yang jarang sekali dipakai oleh pengguna 
komputer. Untuk menghindarkan hal ini, sebaiknya komputer sering diaktifkan. 
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Sufi Menjual Kambing 

Suatu malam seorang ulama Sufi bermimpi bahwa ia sedang menjual seekor kambing yang 
gemuk. 
 
"Berapa harga kambing ini ?" tanya seorang calon pembeli. 
 
"Dua belas dinar." kata sang sufi. 
 
"Tujuh dinar." 
 
"Tidak boleh." 
 
"Delapan dinar." 
 
"Tidak boleh." 
 
Ketika tawaran mencapai sembilan dinar, sang sufi terbangun dari tidurnya. Ia membuka kelopak 
matanya dan mengusapnya. Tak seekor kambingpun ia lihat. Pun tak ada calon pembeli. Cepat-
cepat ia memejamkan matanya lagi sambil berkata. 
 
"Kalau begitu, baiklah, sembilan dinar boleh kamu ambil." 
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Menyesal Punya Nama Dalijo 

Dua orang bapak berdebat soal nama mereka,dia menyesal namanya Dalijo. 
 
Dalijo: "Saya menyesal punya nama Dalijo." 
Poerwito: "Kenapa menyesal,bukankah nama penting buat kita?" 
Dalijo: "Penting tapi aku korban perasaan." 
Poerwito : "Kok bisa...?" 
Dalijo: "Semua orang disini memanggilku..Kak Dal ijo... kadal ijo... kadal ijo." 
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Menulis Kurang BH 

Rini, siswi yang terkenal centil dan genit disuruh kedepan kelas oleh salah seorang guru 
favoritnya. 
 
Guru: "Rini, maju ke depan dan coba tuliskan B-H-I-N-E-K-A T-U-N-G-G-A-L I-K-A." 
 
Rini maju kedepan lalu menulis, I-N-E-K-A T-U-N-G-G-A-L I-K-A. Sambil tersenyum genit 
Rini kembali duduk. 
 
Guru: "Lho Rin, BH nya dimana?" 
 
Rini: "Maaf pak, BH nya ketinggalan di rumah." 
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Superman dan Wonderwoman 

Superman terbang sepanjang hari dan merasa sangat bete. Dia terbang dan menemui Batman dan 
bermaksud bertanya kepada Batman. 
"Hai Batman, saya sangat merasa bete. Apakah kamu tahu seseorang yang dapat aku 'fuck'?" 
Batman berkata kepadanya, "Wonderwoman. Dia yang terbaik." 
Superman menanggapinya, "Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Dia adalah teman dan mungkin 
dapat merusak persahabatan." 
Superman pun terbang menemui Spiderman dan berkata kepadanya, "Hai Spiderman, saya sangat 
merasa bete. Apakah kamu tahu seseorang yang dapat aku 'fuck'?" 
Spiderman berkata kepadanya, "Wonderwoman. Dia yang terbaik." 
Superman pun juga menanggapi sama, "Oh saya tak dapat melakukannya, Thanks ya !!" 
Dia terbang lagi dan menemui Captain America, 
"Captain America, kamu adalah seorang laki-laki. Saya merasa sangat bete, dan apakah kamu 
tahu di mana saya mendapat 'servis'?" 
Captin America Membalas, "Wonderwoman, dia adalah 'fuck' terbaik di dunia Superhero." 
Superman berkata, "Wow, saya nggak pernah tahu kalau wonderwoman sudah di'fuck' banyak 
orang. Tetapi tetap saja aku tidak dapat melakukan dengannya" 
Ketika terbang lagi, dia melihat Wonderwoman telanjang bulat, dan kakinya ngangkang di udara. 
Superman berkata kepada dirinya sendiri, aku ini lebih cepat dari cahaya dan, saya akan 
melakukannya dengan sangat cepat sampai-sampai dia tidak akan menyadarinya. 
Dan, dengan semangat libidonya, dia terbang, ng-fuck, dan terbang lagi dengan merasa sangat 
nikmat, hanya dalam sepersekian detik. 
Wonderwoman merasa ada yang aneh dan berkata, "Apa itu tadi ya ?" 
Manusia tak terlihat (yang ternyata di saat bersamaan sedang nge-fuck Wonderwoman) berkata, 
"Aku juga tidak tahu, tetapi bokongku sungguh sungguh sakit." 
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Disuruh Menjelaskan Arti Politik 

Seorang murid sekolah dasar mendapat pekerjaan rumah dari gurunya untuk menjelaskan arti kata 
POLITIK. Karena belum memahaminya, ia kemudian bertanya pada ayahnya. 
 
Sang Ayah yang menginginkan si anak dapat berpikir secara kreatif kemudian memberikan 
penjelasan, "Baiklah nak, ayah akan mencoba menjelaskan denga perumpamaan, misalkan 
Ayahmu adalah orang yang bekerja untuk menghidupi keluarga, jadi kita sebut ayah adalah 
investor. Ibumu adalah pengatur keuangan, jadi kita menyebutnya pemerintah. Kami disini 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhanmu, jadi kita menyebut engkau rakyat. Pembantu, kita 
masukkan dia ke dalam kelas pekerja, dan adikmu yang masih balita, kita menyebutnya masa 
depan. Sekarang pikirkan hal itu dan lihat apakah penjelasan ayah ini bisa kau pahami?" 
 
Si anak kemudian pergi ke tempat tidur sambil memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Pada 
tengah malam, anak itu terbangun karena mendengar adik bayinya menangis. Ia melihat adik 
bayinya mengompol. Lalu ia menuju kamar tidur orang tuanya dan mendapatkan ibunya sedang 
tidur nyenyak. 
 
Karena tidak ingin membangunkan ibunya, maka ia pergi ke kamar pembantu. Karena pintu 
terkunci, maka ia kemudian mengintip melalui lubang kunci dan melihat ayahnya berada di 
tempat tidur bersama pembantunya. 
 
Akhirnya ia menyerah dan kembali ke tempat tidur, sambil berkata dalam hati bahwa ia sudah 
mengerti arti POLITIK. 
 
Pagi harinya, sebelum berangkat ke sekolah ia mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya 
dan menulis pada buku tugasnya: 'Politik adalah hal dimana para Investor meniduri kelas Pekerja, 
sedangkan Pemerintah tertidur lelap, Rakyat diabaikan dan Masa Depan berada dalam kondisi 
yang menyedihkan."  
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Mengapa Saya Suka Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia memang lebih nyaman. Coba aja ngomong kalimat-kalimat di bawah ini. 
 
Bahasa Indonesia: 
"Tiga nenek sihir mengagumi tiga buah arloji merk Swatch. Nenek sihir mana melihat pada arloji 
Swatch yang mana?" 
 
Dalam bahasa Inggris: 
"Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch? 
 
Yang lainnya... 
 
Bahasa Indonesia: 
"Tiga nenek sihir biseksual mengagumi kenop kenop dari tiga arloji Swatch. Nenek sihir 
biseksual mana yang memandangi kenop arloji Swatch yang mana?" 
 
Dalam bahasa Inggris: 
"Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which 
Swatch watch switch? 
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Tanta Ola Beli Kacamata 

Tanta Ola so rasa stress, lantaran, dia kalu lia orang so sadiki babayang. 
Lantaran dia pikir depe mata so rusak, dia pigi di toko kaca mata. 
Pelayan : "Siang tante, ada yang boleh kita bantu?" 
Tanta Ola : "Kita pe mata so rusak ini noh...cari akang kacamata yang pas dang?" 
Pelayan : "Tante so pernah pake kacamata?" 
Tanta Ola : "Ohh..blum...." 
Pelayan : "Kalu bagitu torang priksa dulu tante pe mata. Mari tante, torang ke tampa priksa." 
Pelayan : "Tante, ini huruf apa ?" (sambil tunjung tu huruf yang sadiki basar ) 
Tanta Ola : "Nyanda jelas noh..." 
Pelayan : "Kalu huruf ini dang?" (Sambil tunjung tu huruf yang lebeh basar) 
Tanta Ola : "Masih nyanda jelas noh..." 
Pelayan : "Ini komaling tanta huruf yang paling besar yang ada disini. Sekarang tanta bilang, ini 
huruf apa?" (sambil tunjung huruf yang depe basar 
rupa piring ) 
Tanta Ola : "Sama noh...masih nyanda jelas" 
Pelayan : (sambil garo-garo kapala lantaran bingo) "Kiapa dari tadi nyanda jelas dang tanta?" 
Tanta Ola : "Kita kwa nintau babaca, ngana kase tunjung huruf. Mana kita mo tau?" 
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Pocong Bernyanyi 

Ada seorang penjaga kuburan yang sedang memeriksa kuburan pada waktu makam hari. 
Lalu ia terkaget karena melihat pocong yang baru saja bangkit dari kuburnya. 
Orang itu segera kabur karena takut. Tetapi anehnya setiap 10 kali ia lompat selalu jatuh, dan 
seperti itu terus. 
Orang itu bingung dan ingin tahu apa yang terjadi pada pocong itu. 
Ia mendekati pocong itu dan ia mendengar kalau pocong itu bernyanyi "Jatuh bangun aku 
mengejarmu.." 
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Apa beda tahu dan pantat wanita? 

Seorang lelaki bertanya pada temannya, 
 
"Apa beda tahu dan pantat wanita?"  
 
Jawab temannya, 
 
"Kalau tahu dibalik tetap tahu, tapi kalau pantat wanita dibalik jadi tempe" 
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Mantan PSK Kawin dengan Perjaka 

Seorang mantan PSK sebut saja Mawar (nama samaran) yang udah tobat kawin sama seorang 
perjaka. 
 
Pada saat malam pertama maka diadakanlah pencoblosan "moncong...."  
 
Setelah beberapa kali goyang si Wati bertanya sama suaminya, 
 
"Udah masuk ya Mas..??" 
 
"Khan udah dari 15 menit yang lalu" sahut suaminya. 
 
Wati lalu berteriak histeris, 
 
"Aduh...pelan-pelan mas!!!!" (biar dikira masih perawan...)  
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Balas budi kepada bapak 

Ucok sekeluarga bertiga (dengan anaknya yg baru setahun), cuti dan berkunjung ke kampung 
halamannya untuk menengok orang tua dan adik-adiknya. 
Sampai disana, mereka tinggal dirumah orang tua Ucok. Orang tua dan adik-adik Ucok sangat 
bersuka hati ketemu lagi dengan anak/abang tertua mereka. Mereka juga bangga punya anak 
mantu dan kakak ipar yang cantik seperti Lastri. Kecantikan Lastri dengan cepat menyebar 
keseantero desa, dan menjadi buah bibir. Beruntunglah si Ucok jelek yang berhasil 
mempersunting si putri SOLO. Mereka terlebih senang lagi karena tahu Ucok bawa oleh-2 serta 
uang cukup banyak untuk dibagikan kepada mereka. 
Hari kedua adik-adik Ucok merengek-2 minta diajak jalan-jalan ke super market. Akhirnya 
mereka setuju untuk pergi rame-rame. Tapi ayah Ucok bilang nggak bisa ikut : 'Kalian pergi 
sajalah.... biar aku dirumah, aku sedang tak enak badan..", kata ayah si Ucok. 
Karena Ucok Junior juga lagi nangis, maka Ucok minta Lastri buat tinggal di rumah aja, sekalian 
nemenin Bapaknya. 'Dik Lastri..., mendingan kamu tinggal di rumah saja, keliatannya anak kita 
sedang nggak enak badan, sekalian kau jaga ayahku, Beliau juga lagi sakit." Ucok lalu 
menambahkan "Aku harap kau bisa rawat ayahku baik-baik, tunjukkanlah bahwa kau memang 
seorang menantu yang baik, kerjakanlah apa yang ia minta, supaya senang hatinya", demikian 
pesan Ucok kepada Lastri istrinya. 
Kemudian Ucok beserta Ibu dan adik-adiknya pergi ke Super Market Matahari untuk berbelanja. 
Sedangkan Lastri dan anaknya serta ayah mertuanya tinggal di rumah. 
Selama mereka pergi, ayah mertua Lastri minta dibuatkan teh hangat serta minta dibelikan rokok 
di warung tetangga. 
Tak lama kemudian anaknya menangis, yang kali ini berarti tiba waktu untuk menyusui si kecil. 
Maka Lastri membawa anaknya masuk ke kamar untuk disusui. Secara tak sengaja, ayah 
mertuanya melihat pada saat ia sedang buka baju dan menyusui anaknya. 
Melihat menantunya dalam keadaan baju terbuka serta terlihat BD-nya, timbul nafsu kelaki-
lakiannya, apalagi Lastri boleh dibilang wanita tercantik yang pernah dilihatnya. 
Tanpa malu-malu ia lalu menerobos masuk ke dalam kamar dan memelototkan matanya ke arah 
Lastri yang dalam keadaan dada terbuka serta sedang diam tak berkutik karena terkejut dan shock 
akan kejadian yang datang tiba-tiba ini. 
Belum lagi Lastri sadar dari shocknya, ayah mertuanya tiba-tiba menerkam ke arahnya sehingga 
ia terjatuh ke tempat tidur. Lastri berusaha berontak, dan kali ini ia berhasil. Mukanya pucat pasi, 
dan ia segera menutupi dadanya dengan kedua tangannya. 
Namun tanpa malu-malu ayah mertuanya bilang ia juga pingin seperti cucunya, 'menete' 
(menyusu) ke mantunya.... Kontan Lastri marah-marah dan bilang 'Ayah tak tahu diri, kenapa 
tega melakukan hal ini kepada anak menantu sendiri ?'. Namun ayah mertua Lastri berkeras dan 
memaksa-maksa dengan ancaman akan menyuruh Ucok menceraikannya jika ia tak mau 
memenuhi keingingannya. 
Akhirnya Lastri ingat pesan Ucok agar baik-baik merawat ayah mertuanya. Maka dengan berat 
hati dan terpaksa akhirnya ia menuruti keinginan ayah mertuanya, namun dengan syarat ayah 
mertuanya tidak boleh menggunakan tangannya atau pegang apa-apa dan hanya dikasih waktu 
sepuluh detik saja. 
Ayah mertuanya minta waktu sepuluh menit. Akhirnya setelah melalui tawar menawar yang alot, 
disetujui bersama waktu yang ditetapkan hanya satu menit saja. Yakh.... terjadilah kejadian yang 
tak patut untuk diceritakan itu. 
Saat Ucok kembali dari Super market.... dengan berlinang air mata Lastri menceritakan apa yang 
telah terjadi kepada suaminya. Kontan deh dengan geram dan muka garang Ucok mendatangi 
ayahnya untuk melabrak serta minta penjelasan serta pertanggung jawaban ayahnya atas tindakan 
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tak senonoh yang telah dilakukannya kepada menantunya. 
'Ayah.... saya tak pernah menyangka, kenapa ayah setega itu melakukan hal yang tak senonoh 
kepada istriku, anak menantu ayah sendiri ?" 
Namun diluar dugaan, ayah Ucok bukannya menyesal, malah dengan tak kalah garang ia 
menghardik anak dan menantunya : 
'Ah.... kau Ucok.... dasar Kau ini anak tak tahu membalas budi orang tuamu. Masih ingatkah dulu 
sewaktu kau masih kecil ? Kau 'menetek' pada istriku hampir selama lima tahun. Pernahkah aku 
marah padamu ? Tak pernah bukan ? Sekarang aku cuma minta 'menetek' kepada istrimu satu 
menit saja, kau sudah marah-marah bak harimau tertembak kakinya...., anak macam apa kau ini 
?" "dasar tak tahu membalas budi orang tua..." kata ayah si Ucok. 
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Kalau Buka Pintu Nyala Sendiri 

Suatu hari dirumahnya, Pak Harto menyuruh dokter pribadinya datang untuk memeriksa 
kesehatannya: 
Pak Harto: "Dok, saya mengalami hal yang aneh akhir² ini..." 
Dokter: "Mengenai apa pak? Dada Bapak sakit?" 
Pak Harto: "Bukan, bukan itu, tapi akhir² ini setiap saya mau kencing & membuka pintu kamar 
mandi, lampunya langsung nyala sendiri?" 
Dokter: (sambil memeriksa dengan kebingungan...?), 
"Wah Bapak sebaiknya sekarang istirahat saja dulu dan ini saya beri beberapa obat untuk 
menenangkan pikiran Bapak." 
Setelah keluar dari kamar Pak Harto, si dokter bertemu dengan Mbak Mamik. 
Dokter: "Mbak Mamik, apakah dikamar Bapak telah dipasang detektor atau peralatan monitor 
baru tercanggih?" 
Mamik: "Nggak Dok, emangnya kenapa Dok?" 
Dokter: "Pak Harto tadi mengeluh, setiap membuka pintu kamar mandi untuk kencing lampu 
langsung nyala sendiri?" 
Tiba² Mbak Mamik berteriak memanggil Mbak Tutut kakaknya: 
"Mbak Tuuutuuut...! Bapak kencing di kulkas lagi!!!" 
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Cuci Mata, Cuci Tangan, Cuci Mulut 

Ada 3 orang wanita mereka bertanya pada pastor. 
wanita 1 : Pastor tadi malam saya melihat penis 
Pastor : Cepat cuci matamu 
Wanita 2 : Kalo saya tadi malam pegang penis 
Pastor : Cepat cuci tanganmu 
Wanita 3 : Cuci mulut ach !!! 
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Tukang Kai 

Aya tukang ngala kai di leuweung nu kahirupanana kacida miskinna. Hiji waktu, basa manehna 
keur nutuhan dahan kai nu ngaroyom ka walungan, kampakna locot, ngacleng ka walungan. Si 
Tukang kai teh ceurik bari ngadoa ka dewa, doana kadanguan ku Dewa, Dewa turun ti langit teras 
naros : "Hey...kunaon maneh ceurik?" 
 
Si Tukang Kai eta ngajawab yen kampakna tikecemplung ka walungan, padahal manehna perlu 
pisan eta kampak keur balangsiar. Dewa langsung teuleum ka walungan, terus mucunghul bari 
mamawa kampak nu dijieun ku emas, "Ieu kampak anjeun teh?" 
 
Tukang kai ngajawab : "Sanes!" 
 
Dewa ngagejuburkeun deui ka walungan, terus teuleum deui, teu kungsi lila mucunghul deui dina 
leungeunna mamawa kampak nu bahanna perak, terus nanya ka tukang kai , "Sugan nu ieu 
kampak anjeun teh?" Sakali deui, tukang kai ngajawab : "Sanes!" 
 
Gejebur deui, dewa teuleum deui, basa mucunghul deui mawa kampak tina beusi, anu memang 
kaboga si tukang kai, "Ieu meureun kampak anjeun teh?" 
 
Tukang kai ngajawab: "Sumuhun, leres Gusti !" 
 
Dewa kacida gumbirana, aya jelema jujur kacida, eta tilu kampak sadayana dipasihkeun supaya 
disimpen ku tukang kai. Tukang kai balik ka imahna bari jeung kacida bungahna. 
 
Hiji waktu tukang kai teh leumpang jeung pamajikanana di sisi walungan. Dasar keur apes 
pamajikanana tikosewad, tepi ka tigebrus ka walungan. Si Tukang kai ceurik deui bari ngadoa ka 
dewa. Doana kadangueun ku Dewa, dewa turun ti langit teras naros : "Kunaon deui anjeun 
ceurik?" 
 
Si Tukang kai ngajawab pamajikanana tikecemplung ka walungan, gancangan dewa neuleuman 
walungan, terus mucunghul bari mawa Deasy Ratnasari, terus naros: "Ieu pamajikan anjeun teh?" 
Na ari pok teh: "Leres, eta pamajikan abdi teh!" 
 
Dewa teh kacida ambekna, teras nyarios : "Anjeun bohong!, teu jujur!" 
Si Tukang kai teh ngajawab bari ampun-ampunan : 
 
"Aduh gusti abdi nyuhunkeun dihapunten, sanes.....sanes....kitu maksad teh, ieu mah salah paham. 
Kieu geura Gusti, upami abdi ngajawab eta sanes pamajikan abdi, engke Gusti teuleum deui, 
nyandak... Dian Sastro, upama ku kuring dijawab deui eta mah sanes pamajikan abdi, Gusti 
teuleum deui nyandak pamajikan abdi, teras ku abdi disumuhunkeun eta pamajikan abdi. Engke 
ku Gusti nu tiluan sadayana dipasihkeun ka abdi. Gusti, terang nyalira abdi teh jalmi miskin teu 
mungkin gaduh pamajikan satilu-satilu, kumargi kitu abdi gancangan we ngajawab leres, waktos 
Gusti nyandak Deasy Ratnasari teh!" 
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Plesetan Peribahasa Takkan Lari 

Takkan lari Nunung dikejar 
Air susu dibalas dengan Air Mail 
Sambil menyelam buang air 
Ma' lu bertanya, Ma' gue yang jawab 
Wong ompong nyaring bunyinya 
Ke bukit sama mendaki, ke lurah bikin KTP 
Nasir sudah menjadi tukang bubur 
Ada ubi, ada talas, ada pisang rebus 
Tak ada maling yang tak retak 
Alonalon asal kelakson 
Karena nila setitik rusak susunya 
Cepat kaki, ringan tangan 
Tak ada rotan Raam Punjabi 
Maksud hati memeluk Nunung apa daya keburu digampar 
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Adu berani Tentara Amerika, Inggris, Jepang, dan Indonesia 

Di sebuah misi perdamian di Bosnia, empat orang tentara perdamaian dari Amerika, Ingris, 
Jepang dan Indonesia sedang berpatroli. Sambil berjalan keempatnya lalu menceritakan 
pengalaman tentang keberaniannya masing-masing.  
 
Tentara Amerika berkata “di Vietnam saya sendirian di hutan melawan tigaratus tentara 
Vietkong, separuhnya saya sikat habis, keluar dari hutan hanya jari telunjuk saya yang bengkak 
karena memencet pelatuk”.  
 
Tentara inggris, “di Irlandia saya disekap dimarkas IRA, saya meloloskan diri dengan menghabisi 
20 orang teroris, cuma satu sepatu saya yang tertinggal”.  
 
Tentara Jepang, “Di Tokyo saya dikepung oleh selusin anggota yakuza yang menggunakan 
samurai, dengan tangan kosong saya buat mereka babak belur, cuma satu kancing baju saya yang 
copot.”  
 
Tentara Indonesia tersenyum-senyum dan berdecak kagum mendengar kisah rekan-rekannya 
tersebut. “Saya tidak pernah ke vietnam, tidak pernah ke irlandia, tidak pernah ke Tokyo, cuma 
saya mau kasih tahu, ini ranjau yang saya injak kapan meledaknya ya”. 
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Cik Tina 

Pada suatu pagi, Cik Tina ingin menghantar anaknya, Farid ke sekolah dengan menggunaka 
kereta barunya. Semasa hendak mengundurkan keretanya itu Cik Tina pun berpesan kepada 
anaknya : 
 
Cik Tina : Farid, tolong tengok-tengokkan belakang kereta. Kalau langgar pokok beritahu ibu. 
 
Farid: Baiklah , ibu! 
 
Cik Tina: Kena tak ? Kena tak? 
 
Farid: Belum, belum. Undurlah lagi ibu. 
 
Cik Tina: Kena tak ? Kena tak? 
 
Farid: Undur lagi, lagi, lagi . 
 
Tiba-tiba terdengar bunyi yang kuat , bang !! 
 
Farid: Okay ibu, dah kena pun pokok ! 
 
Cik Tina: Alamak ! Macam mana boleh terlanggar pokok? Habis kereta aku ! 
 
Farid: Kata ibu bila kena pokok beritahu, dah kena pokoklah itu !  
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Mau Mencuri Tak Jadi 

Disebuah desa yang rata rata penduduknya berumah sederhana, dua orang pencuri sedang 
mengincar rumah seseorang. 
 
Untuk memulai aksi , pencuri yunior diperintahkan mengintai rumah itu. Pengintaian tepat 
dikamar tidur suami istri 
 
Setelah melakukan pengintaian, pencuri ini melaporkan ke seniornya 
"Kita nggak usah mencuri dirumah ini lah , kita cari rumah yang lain saja yok!!" kata pencuri 
yunior 
"Lho kenapa?" tanya seniornya 
"Anu, istrinya masih sedang menyusui anaknya," jawab si yunior 
"Lho, ya kita tunggu sampai anaknya tertidur, kan ibunya juga tertidur," kata senior 
"Bukan begitu," kata yunior lagi 
"Lha terus kenapa?" tanya senior 
"Itu lho, anaknya saja sekian besarnya, gimana kalau kita ketangkep bapaknya, bapaknya kan 
lebih gede lagi," kata maling yunior 
"Ach , coba sih aku tak ikut ngintip," kata senior sambil berangkat ngintip. 
 
Kembali dari ngintip , maling senior berkata, 
"Kamu itu memang guoblok koq, itu bukan anaknya, itu Bapaknya yang sedang disusui ibunya. 
Ya sudah ayo kita cari rumah yang lain saja..." 
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Nama Anak 

Lumayan buat yg udah kawin en pengen punya anak... memberi nama sesuai dengan 
pekerjaan/hobi dari ayah ibunya... 
 
Pandai menanam bunga, diberi nama Rosiman. 
Pandai memperbaiki mobil, diberi nama Karman. 
Pandai main golf, Parman. 
Pandai dalam surat korespondensi, Suratman. 
Gagah perkasa, Suparman. 
Kuat dalam berjalan, Walkiman. 
Berani bertanya, Asman. 
Ahli membuat kue, Paiman. 
Pandai berdagang, Saliman. 
Pandai melukis, Saniman. 
Agar jadi orang kaya, Sugiman. 
Agar jadi orang yg berbudi luhur, Budiman 
Agar besar nanti pandai cari muka, Yasman 
Suka begituan, Pakman 
Suka makan toge goreng, Togiman 
Selalu ketagihan, Tuman 
Suka telanjang, Nudiman 
Selalu sibuk terus, Bisiman 
Biar selalu beruntung .... Lukman 
Biar pinter main game .... Giman 
Biar bisa sering cuti .... Sutiman 
Biar jadi juragan sate .... Satiman 
Biar jadi juragan trasi .... Tarsiman 
Biar pinter memecahkan problem .... Sukarman 
Biar kalau ujian ndak usah mengulang .... Herman 
Biar pinter bikin jus .... Yusman 
Biar jadi orang yang berwibawa .... Jaiman 
Biar jadi pemain musik .... Basman 
Biar awet muda .... Boiman 
Biar pinter berperang .... Warman 
Biar jadi orang Bali .... Nyoman 
Biar jadi orang Sunda .... Maman 
Biar lincah seperti monyet .... Hanoman 
Biar jadi orang Belanda .... Kuman 
Biar tetep tinggal di Jogja .... Sleman 
Biar jadi tukang sepatu handal .... Soleman 
Biar tetep bisa jalan walau ndak pake mesin .... Delman  
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Asal dan Serba-Serbi Kata Capek Deh 

Cerita ini terjadi di disebuah sekolah Anak TK... 
 
Pelajaran pertama : membaca... 
ABCDEFG!! Aduh Bo Capek Dek Eke Fusing Gila!!! 
 
Perlajaran ke-2 : menulis. 
Ketik C spasi D...Capek deee... 
 
Pelajaran ke-3 : berhitung!! 
50+50 = Cepek deh... 
 
Pelajaran ke-4 : bahasa Inggris. 
Bahasa inggrisnya bentuk apa anak2?? 
Shape Bu!! Ejaannya?? Sha...pe deh... 
 
Pelajaran ke-5 : belajar bersosialisasi. 
Ibu guru!! Dapet salam dari Echa...E...Chape deh... 
 
Baiklah anak-anak...pelajaran selesai... 
Kalian makan siang, MO kemana?? 
McD!!! Makin capek Deh... 
 
Makannya pake saos tomat Dan...cabe deh... 
 
Abis itu mam pencuci mulutnya dimana?? 
ROPITA...Roti. ..Pisang. ..Dan...tape deh... 
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Status Perkawinan dalam KTP tengah digodok di DPR. 

Pengisian kolom status perkawinan dalam KTP masih terus dipertanyakan. Pada pelaksanaannya 
saat ini digunakan istilah "KAWIN" bagi yang telah menikah dan "TIDAK KAWIN" bagi 
yang  belum. Tentu saja "TIDAK KAWIN" berkonotasi orang tersebut tidak akan kawin atau 
tidak ada keinginan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
Penggunaan istilah inilah yang terus menjadi masalah dan diperdebatkan mulai dari Bidang 
Kajian dan Pembinaan Bahasa Indonesia di Departemen Pengajaran Nasional hingga tingkat DPR 
Pusat. Banyak yang berpendapat bahwa penggunaan kata Tidak Kawin atau Kawin tidak tepat 
lagi. 
Kajian yang telah dilakukan membawa pada kesimpulan bahwa istilah tersebut akan lebih tepat 
menggunakan frase lain sesuai dengan tingkat usia penduduk.Kajian yang melibatkan Pusat 
Kajian dan Pembinaan Bahasa serta Fakultas Sastra Indonesia dari beberapa Universitas 
terkemuka telah merumuskan  frase-frase tersebut sesuai dengan tingkat usia. 
Adapun rencananya, rumusan ini akan segera diajukan ke DPR untuk digodok kembali sehingga 
dapat menjadi peraturan resmi atau bahkan Undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah 
Indonesia. 
Berikut ini adalah draft tabel rancangannya : 
USIA          STATUS SINGLE                STATUS MENIKAH 
17-20          Belum kawin                  Keburu Kawin 
21-25          Kepingin Kawin               Terlanjur Kawin 
26-30          Kapan Kawin                  Kenapa Kawin 
31-35          Nggak Sanggup Kawin          Telat Kawin 
36-40          Nggak Laku Kawin             Menyesal Kawin 
41-45          Nggak Kawin-Kawin            Beberapa Kali Kawin 
46-50          Nggak Kepingin Kawin         Lupa Sdh Kawin 
51-60          Mungkin Nggak Kawin          Apanya yg Kawin 
60 ke atas     Tidak Bakal Kawin            Boro-boro Kawin 
 
Hehehe..., serius amat mbacanya..! 
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Lelaki Setelah Tua 

Tigor sudah lama bersahabat dengan Salim. Besok Salim akan menikah. 
Malamnya Salim mengadakan acara Bujangan bersama teman-temannya disebuah Cafe. 
Sebagai sahabat dekat Tigor memberikan suatu Petuah kepada Salim sahabatnya. 
Tigor : "Seorang suami itu mempunyai tiga fungsi bagi isterinya. Tiga fungsi suami itu adalah 
menjadi Sandaran Hidup, menjadi 
Pandangan Hidup dan menjadi Pegangan Hidup bagi isterinya. Makin meningkat umurnya akan 
semakin berbeda fungsinya" 
Salim : "Maksudmu bagaimana, Gor ?" 
Tigor : "Kalau usia perkawinan masih muda, kau pasti akan berfungsi sebagai Sandaran Hidup, 
artinya, sang isteri baru saja 
bersandar kau sudah bisa hidup" 
Salim : "Bertambah tua lagi bagaimana ?" 
Tigor : "Kau akan menjadi Pandangan Hidup bagi sang isteri, artinya baru dipandang sang isteri 
saja, kau sudah bisa hidup" 
Salim : "Lebih tua lagi bagaimana ?" 
Tigor: "Menjadi Pegangan Hidup bagi sang isteri, artinya, setelah dipegang-pegang baru bisa 
hidup" 
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Jawa Jepang 

Kisah ini terjadi didaerah Purwokerto dimana bahasa Jawa disana menggunakan bahasa Jawa 
dengan dialek tertentu... banyumasan... 
A : "Kamu bisa bahasa Jepang?" 
B : "Bisa dong" 
A : "Bagero artinya apa ... ??" 
B : "Bagi loro" 
A : "Kombangwa" 
B : "Kompal kampil barange dawa..." 
A : "Soredewa" 
B : "Ngisore gede dawa..." 
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Gajah Pingsan Setelah Dibisiki Semut 

Suatu hari seekor semut mendatangi seekor gajah, dan kemudian sang semut membisiki sesuatu 
ke telinga si gajah. 
 
Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang semut,sang gajah tiba-tiba pingsan!  
 
Tau gak kenapa gajah itu pingsan? Apa yang dibisiki sang semut kepadanya? 
 
Ternyata semut tadi ngomong : 
 
"Aku HAMIL, dan KAU ADALAH BAPAKNYA!!"  
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Pendeta yang Ngebut Ditilang Polisi 

Dua orang pendeta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Mereka akhirnya diminta 
untuk berhenti oleh seorang polisi karena kecepatannya melebihi kecepatan maksimum yang 
sudah ditetapkan. 
 
"Apa yang anda lakukan? Anda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi." 
 
Salah satu Pendeta berkata, "Kami mengendarai sepeda motor ini hanya sekedar putar-
putar.....lihatlah motor ini memang sangat bagus dan kencang larinya." 
 
Si Polisi menggeleng-gelengkan kepalanya, "Bagaimanapun juga, saya harus menilang anda. 
Mengemudi seperti itu sangat membahayakan jiwa anda. Bagaimana kalau anda mengalami 
kecelakaan?" 
 
Kemudian Pendeta berkata lagi, "Jangan khawatir, Tuhan Yesus beserta kami." 
 
Si Polisi berkata, "Wah, kalau begitu saya harus benar-benar menilang anda, karena tiga orang 
dilarang berada dalam satu motor sekaligus." 

  


