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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup 
Hak Cipta 

Pasal 2 : 

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara 
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan Pidana 

Pasal 72 : 

(1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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Cerita 

Cinta 

Colongan 
sebuah cerita tentang cinta yang dicolong darimana-mana 
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Cerita Cinta Colongan 

*dicolong dari hati Dhea* 

... 

Nggak semua yang elu baca itu bener. 

Tapi saya menulis kejujuran. 

Ini fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata? 

Nggak ada fiksi disini. 

Semua true story! 

Pusing? Saya juga! 

Nikmati saja!! ;) 
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Cowok Ganteng 
 

 
Saya adalah cewek yang amat sangat alergi 

sama cowok ganteng. kenapa? astaga apakah 

kalian tidak tahu kalau cowok ganteng itu banyak 

yang suka dan saya gak siap bersaing dengan 

cewek-cewek lain itu, lagian saya juga gak mau 

kalo sampe saya punya pacar seorang cowok 

ganteng yang banyak di kagumi sama cewek laen, 

soalnya nanti saya bakalan sering didoain “cepet 

putus” sama cewek-cewek itu, belom lagi kalo 

mereka sampe berniat jahat menganiaya saya pas 

lagi di tempat sepi. huhuhu. 

Tapi alasan paling utama nya adalah… 

karena saya sadar diri, mana ada cowok ganteng 

yang mau sama saya :D 
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Eh tapi.. pernah ada kok.. seorang adek 

kelas (satu tingkat di bawah saya), yang 

ganteeeeeng banget.. *sekalinya ada cowok 

ganteng yang naksir, eh adek tingkat. Gantengnya 

dia itu beda tipis sama pasha ungu. Serius! Lah 

pada nggak percaya gitu sih. 

Namanya Rama. (bukan nama sebenernya 

yah). Rama itu pas MOS dapet predikat “junior ter 

ganteng” dari cewek-cewek senior angkatan saya. 

yang naksir Rama itu banyaaaaaak banget. sampe 

cewek paling cantik di angkatan saya juga sempet 

naksir gitu sama dia. karena saya alergi cowok 

ganteng, waktu itu saya sama sekali gak peduli 

sama yang namanya Rama. Iya, saya alergi. Kalo 

deket-deket cowok ganteng tuh jantung saya bisa 

deg-degan berpuluh kali lipat dari normal. *oh itu 

wajar, ya? Bahkan sampe  pas si Rama jadian 

sesaat sama temen saya seangkatan, saya juga 

tetep gak peduli. saya malah naksir temennya 

Rama (yang biasa-biasa aja) tapi mampu bikin 

saya gak bisa tidur kalo inget dia. 

Truussss gak tau dari mana, tapi di henpon 

saya ada nomornya si Rama. Sebenernya emang 

saya ganjenan nge-save sih, tapi lupa dari siapa 

dapetnya. saya iseng miscalled, nyambung dan 
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kedengeran suara dia yang ngangkat. langsung 

saya tutup telponnya. Iya. Anak kecil banget. Haha.  

Gak berapa lama ada sms masuk, dari dia. 

“siapa ni?”  

Wooo saya bingung banget mau gimana, 

bales nggak bales nggak. akhirnya setelah mikir 

lamaaaa sambil natap gak percaya ke layar 

henpon, saya bales sms singkat itu. 

“Dhea, XI.IS. Rama ya? ” 

Sms terkirim, dan saya deg-degan 

menunggu (kalo-kalo) Rama bales sms itu. 

beberapa menit kemudian, si Rama bales. 

“Iya Rama. Oh kak Dhea. ada apa?” 

Dari situ kita ngobrol banyak, nanya 

rumah, nanya pelajaran, (kebeneran saat itu lagi 

mau ujian semesteran yang pertama kali buat 

mereka). sampe dia nanya 

“dito udah punya cowok?” 

(sekadar info, setelah agak lama ngobrol, 

dia memutuskan utk manggil saya dito) 

Saya jawab “Belom”. Singkat, padat, jelas, 

dan #kode ;p 

Trus dia bilang “Boleh daftar gak?” 

DUAAARRRR… rasanyaa ada puluhan kilat 

menyambar nyambar dan salah satunya mengenai 

kepala saya. pusing. mual. deg-degan. hahahahhha 
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Yang ada dalam pikiran saya saat itu adalah 

“gilee… jangan-jangan dia lagi becandain saya ni, 

kan cowok ganteng emang suka GR-Grin oraaang” 

Trus saya jawab “Lah… bukannya kamu 

masih sama tita?”  

Katanya “Nggak ah, udah lama putus, 

jomblo nih. Boleh daftar gak?” 

Wooo enteng sekali dia ngomong gitu. Tapi 

jujur aja saya bener-bener gemeteran dari kepala 

sampe kaki. Bukan karena saya gak pernah 

digituin sama cowok, tapi karena yang giniin saya 

cowok dengan predikat ter-ganteng dari temen-

temen saya. OMG.. am I dreaming? 

Saya bilang (sambil deg-degan) “srius mau 

daftar? takut dibecandain niiihhh” 

Dia jawab “Yaa.. kalo boleh.. tapi nanti aja 

to jawabnya, kalo udah kelar semesteran. 

sekarang aku mau konsen semesteran dulu” 

Huaaaaaaa ini beneran? ya ampuuuunnn 

rasanya pengen nangis terharu, sujud syukur, 

nari-nari gak jelas, hahahahah (iya lebaiiii… tapi 

itu bentuk bahagia saya yang gak pernah 

berhubungan sama cowok GANTENG) :D 

Hari demi hari kita lewatin bareng, smsan 

tiap malem (sambil belajar tentunya), tuker-

tukeran info soal semesteran. waktu itu kita ada  
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Cerita Cinta Colongan 

*dicolong dari cerita cinta temen Alip* 

.... 

cerita cinta elu mana, Lip? 

Banyak banget! 

 nggak muat ditulis disini,  

jadi next time deh yaaa :* 

#ngelesmanis 
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Kaisar 
 

 

Entah sudah berapa lama niat saya nulis 

cerita cintanya anak-anak KD5 ini terbengkalai 

karena berbagai macam alasan. Mulai dari sibuk 

kuliah, organisasi, paskibra, pmr, kir, pramuka, 

karimatha, dan pementasan wayang kulit. Okei 

saya tau, seluruh alasan barusan bener-bener gak 

nyambung. lagian itu kayaknya eskul-eskul jaman 

sekolah kan, ya? Saya kan udah mahasiswa. 

hohoho. *senyum-sook-cool* 

Oh iya, untuk yang belum tau… KD 5 adalah 

nama kamar asrama saya semasa SMA. Iya. 

Sekolah saya itu SMA Unggulannya Muara Enim. 

Jadi para siswanya wajib asrama. KD adalah 

singkatan dari Ki Hajar Dewantara – kamar untuk 

anak-anak cowok, dan 5 adalah kamar nomor 5. 
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Kalo kamar cewek namanya KT yang merupakan 

singkatan dari Kartini. 

Setelah berpikir keras, jungkir balik, joget 

india, ngecengin cewek-cewek bahenol bin basuki 

dijalanan sampe nyungsep di got dan geger otak 

(oke, bohong!) akhirnya saya memutuskan 

memulia menulis dengan kaisar sebagai objek 

yang beruntung untuk ditulis pertama kali. 

Selamat ya Kaisar sayaaaang.... Sengaja 

dipanggil sayang karena yang nulis punya rasa… 

*senyum-genit* 

Apakah ada yang tau siapa itu Kaisar? Iya. 

Dia cowok. Terus kenapa kalo gue bilang sayang 

sama cowok? Salah gue? Salah temen-temen gue? 

*gak-nyante* 

You know pemirsa-pemirsa Silet? Bahwa 

ternyata kaisar itu adalah… kita saksikan iklan-

iklan berikut, tetap di empaaaaatttt…??? MATA. 

(iklan mulai ditayangkan. Mulai dari 

hemaviton jrengg, M 150, EKSTRA JOSSH, dan 

produk impor jepang yang bisa ninggiin badan) 

Yes. Mulai nggak fokus lagi. Maafkeun ya 

jeung-jeung, saya kalo emang kadang susah fokus, 

apalagi ini menyangkut kaisar. Hallo. Kaisar lho! 

Kaisar yang… Kaisar yang ternyata adalah… 

adalah MALING!  
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Eh? Maling? 

Iya! Bener tau! Kaisar itu maliiiiing, sodara-

sodara… Kaisar udah ngambil diem-diem hati 

saya. Apa itu namanya bukan maling? Udah gitu 

dia nggak mau ngaku lagi kalo dia ngambil hati 

saya! euh… *santai-lip-santai* *ngelus-dada* 

Ternyata Kaisar nggak puas dengan hanya 

maling hati saya. Dialah juga yang selama ini 

mengambil daleman-daleman lek sumiran! Yah! 

Dialah orangnya. Dengan sangat piciknya, dia 

mengendap-endap diteras dapur, dan mencongkel 

pintu dapur memakai karet gelang. Cerdas 

bukan?? (karet gelang?) Agar tidak ketahunan, dia 

mencongkel pintu dapur tadi dengan karet gelang! 

Woooww.. berhasil, berhasil, berhasil, hurrayyy.. 

*nada-dora-sang-penyamun* 

Kemudian. Dia dengan tenangnya 

menyelinap perlahan-lahan tanpa terdengar suara 

langkah kakinya menuju televisi dapur. Disana 

kaisar merebut langsung daleman lek miran yang 

dijemur diatas televisi tadi! Wow.wow.wow. 

brilian bukan? Siapa menyangka, siapa mengira? 

Ada manusia yang menjemur daleman diatas 
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televisi! Cerdas! Luar biasa! SUPERR SEKALI! Ayah 

bangga pada kreatifitas mu, nak..! 

 Setelah mengambil daleman tadi, dengan 

pose kemenangan, kaisar mengepal keras tinjunya 

keudara. Joshhh!  

Dan berguman lirih, “hahaha.. Sekarang 

mampus kau miran, rahasia ketampanan mu telah 

kurebut. Kini. Akulah yang akan menjadi raja 

singa! Hak hak hak hak… (ketawa songong)” 

 Sungguh kejam bukan? Dengan begitu 

kejinya kaisar merebut senjata pusaka itu. Dengan 

sangat kejinya ia membuat keseimbangan antara 

dunia khayangan dan dunia dalam berita menjadi 

kacau. Karena sebenarnya, daleman sumiran itu 

adalah penyeimbang antara dunia khayangan dan 

dunia nyata. Dan tahukah kalian siapakah yang 

harus bertanggung jawab atas hilangnya daleman 

sumiran ini? 

 Kalian bisa menerkanya dengan opsi 

sebagai berikut: 

a. Jika adam yang harus dibekap, 

kemudian dijual ke kepegawaian TKI. 

b. Jika adit yang harus diumpat habis-

habisan. 
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c. Jika alip yang mesti disoraki karena 

ketampanan dan kedermawanannya, 

dan 

d. Hanya opsi C yang bermakna fakta. 

Jawaban bisa langsung dikirimkan 

kealamat yang ada dibawah ini. *tangan sambil 

nunjuk-nunjuk kearah bawah* 

PILIHAN JAWABAN ANDA KAMI TUNGGU 

HINGGA PANITIA KIAMAT MERAMPUNGKAN 

GLADI BERSIH NYA. 

Ahhh tuh kan, saya mulai nggak fokus 

lagi!!! *jambak-jambak-rambut* 

 

 

 

 

  

Baiklah. Tarik nafas dalam-dalam. Buang 

perlahan. Saya akan memulai bagian seriusnya. 

Tentang rasa dan tentang cintanya ni anak satu. 

Moga-moga nggak ngelantur lagi deh aahhh :D 

Seperti kebanyakan penduduk SMANSA 

Muara Enim tahu. Si Kaisar-kaisar ini amat sangat 

mengenal dengan yang namanya dunia cinta. 

Lebih jelasnya pacaran. Cieh.. 
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Tentang Dhea 

 

Adyta Dhea Purbaya. 20 Tahun. 

Mahasiswi Akuntansi, Universitas 

Sriwijaya.  

Punya banyak pengalaman tentang 

cinta. Mulai dari diselingkuhin 

sampe belajar selingkuh. 

Digombalin sampe belajar gombal. 

Yang manis dan pait. Yang happy 

ending dan sad ending. Yang 

terbalas dan enggak. Tapi 

mantannya cuma seimprit. 

Ngobrol banyak tentang cinta 

yuk… 

Find at : 

twitter : @dheaadyta 

email : casis.manis@yahoo.com  

Tapi jangan salahkan saya kalo 

kemudian kalian tergila-gila. 

Siapkan hati supaya nggak jatuh, 

ini yang diajak ngobrol cantik gini 

:D 
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Tentang Alip 

 

Alip Dian Pratama. 20 Tahun. 

Mahasiswa Hukum, Universitas 

Sriwijaya. 

Amateur Lover yang sedang 

semangat-semangatnya mencari 

cinta. 

Selalu percaya bahwa Allah Maha 

Mengatur Segalanya. Allah Maha 

Baik. Allah Maha Benar dan tidak 

akan pernah salah memberikan 

jodoh. Ini cuma masalah waktu. 

Yang instan itu biasanya nggak 

bertahan lama, looohhh ;) 

Ada yang berminat mendaftar 

menjadi jodoh saya? Silahkan 

kirim porotofolio diri ke : 

abd.muhandis@yahoo.com 

Atau sekedar curhat tentang cinta? 

Boleh... Siapkan mental supaya 

nggak pingsan denger ceramahan 

saya. xoxoxoxo 


