
Pekerjaan yang Unik  
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(tarik napas yang dalam sebelum membaca)  

Kesulitan dalam mencari kerja di sebuah perusahaan, ditambah persaingan dunia 

kerja yang semakin kompetitif, membuat beberapa orang yang hidup di negara 

berkembang (khususnya di Indonesia) memilih untuk membuka usahanya sendiri. 

Ketidakmampuan sektor formal dalam menanggulangi banyaknya pencari kerja, 

maka alternatifnya adalah lewat sektor informal.  Mengapa sektor informal 

mudah diterima?, karena menurut paper yang dibuat ILO, sektor informal 

mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

1.     mudah dimasuki 

2.    bersumber pada sumber daya local 

3.    usaha milik sendiri 

4.    beroperasi dalam skala kecil 

5.    padat karya 

6.    tehnologi adaktif 

7.    memiliki keahlian diluar pendidikan formal, tidak langsung terkena regulasi 

dan pasarnya yang kompetitif.  

Pekerja sektor informal sering disebut “UNDERGROUND_ECONOMY” 

atau yang lebih kasarnya biasa disebut dengan “BLACK_ECONOMY”. Walau 

dianggap sebelah mata, sektor informal kenyataannya sering menjadi penopang 

kondisi ekonomi yang sedang goyang. Menurut Alisyahbana, “sektor informal 

memiliki daya serap tinggi dan tidak bertitik jenuh.” Sektor informal menjadi 

katup pengaman ekonomi sosial. Hal ini dapat dilihat sewaktu terjadi krisis besar 

di Indonesia pada tahun 1997 (saat itu gue berumur 7 tahun), sektor informal 
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terbukti mampu menunjukan ketangguhananya dan mampu menjadi alternatif 

pasar kerja di perkotaan dengan menampung jutaan korban PHK.  

Nah, karena banyaknya sektor informal di Indonesia, gue akan berbagi 

pengamatan gue mengenai pekerjaan di sektor informal yang menurut gue unik 

dan aneh. Betapa kreatifnya masyarakat Indonesia sehingga bisa memunculkan 

pekerjaan baru yang unik dan khas di Indonesia. Kita mulai dari yang paling 

dikenal sampai yang nggak pernah kepikiran, beberapa mungkin sudah anda temui 

dan beberapa belum, mari kita telusuri pengamatan gue.  

 

Joki 3 in 1 

Ini pekerjaan yang unik dan hanya ada di Indonesia (kayaknya). Jenis 

profesi ini muncul dari keruwetan ibu kota yang nggak sanggup menahan laju 

kemunculan kendaraan-kendaraan di jalanan.  Profesi ini tidak menuntut banyak 

keahlian, hanya cukup sabar dan tidak mudah mabuk perjalanan. Di mulai dari 

berdiri di pinggir jalan, nungguin mobil pribadi yang kekurangan penumpang saat 

masuk jalur 3 in 1. Saran gue, bagusnya anda mempunyai langganan joki sendiri, 

sehingga tidak khawatir akan tindak kejahatan. Nanti joki tersebut akan 

menemani pelanggannya sampai keluar jalur 3 in 1. 
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Hanya joki 3 in 1 lah yang bisa nyuruh nyuruh orang kaya masukin dia ke 

mobil pribadinya, hebat kan dia. Sebagai joki yang profesional, tidak 

diperbolehkan me-request tempat turun, karena sebagai joki pro, harus terima 

jika diturunkan di manapun itu. Upahnya lumayan besar buat hidup sehari-hari. 

Jika anda seorang joki 3 in 1 yang sedang merasa kurang sehat, lebih baik 

menyetop ambulan bukan sedan atau SUV, MPV, MP3, dan lain-lain yang serupa 

mobil pribadi. Bagi anda yang bukan joki dan ingin menumpang angkutan umum di 

jalan, sebaiknya jangan memberhentikan metro atau angkutan umum di area  joki 

3 in 1 mangkal. Karena supir angkutan umum nggak akan mau berhenti, walaupun 

anda melambaikan tangan sampai kayang sekalipun. Karena supir angkutan umum 

akan mengira anda itu seorang joki, yang tidak bermaksud menyetop angkutan 

umum.  

 
 

Tampilan joki sekarang pun bagus-bagus dan rapi-rapi, sehingga tidak akan 

terlihat beda dengan penumpang beneran. Ada yang berdandan ala anak muda 

masa kini, bedaknya tebel banget, rambutnya disisir rapi pake aksesoris. Ada 

yang dandanya kaya SPG, bedaknya tipis tapi bibirnya menor. Ada juga yang 

dandan kaya waria ngamen, bedaknya tebel banget, cuma lepek dan lembab 
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karena mukanya keguyur keringet. Profesi ini nyaris punah karena pemerintah 

Jakarta akan menghapus sistem 3 in 1. Namun jangan kaget ketika muncul aturan 

baru, bakal muncul juga mata pencarian baru. Karena peraturan kadang tidak 

hanya memunculkan keteraturan, tapi juga profesi baru. 

Tukang Parutan Portable 

Ini penjual parutan yang inovatif dan fleksibel. Dia jual parutan berbahan 

dasar plastik yang pisau pemotong dan pemarutnya terbuat dari besi tipis, yang 

kalo nggak di pake-pake pisaunya bisa tiba-tiba tanpa sepengatahuan anda akan 

karatan, makanya harganya murah. Tapi bukan barangnya yang aneh, 

sesungguhnya penjualnya lah yang aneh. Karena yang dijual adalah parutan, maka 

tidak lengkap rasanya tanpa demo memarut sayurannya. Seperti iklan prodak tv 

shop, si abang mengeluarkan wortel atau lobak bahkan kentang dari dalam tasnya 

untuk diparut saat itu juga di depan seluruh penumpang saat itu. Untuk 

membuktikan bahwa yang dijualnya itu beneran parutan, dan pisau di parutan 

tersebut memang beneran bisa buat memarut. Nanti bekas ceceran parutannya 

bergelimangan di tanah.  
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Ada atau tidak ada yang beli, si abang akan tetap memperagakan adegan 

memarut sayur bawaaanya. Dia mendemonstrasikan parutannya di depan, dekat 

pintu depan. Sehingga muncul beberapa ceceran sayatan sayuran. Ada juga 

penjual yang berhemat, dia memarut sayurannya di atas tas yang sebelumnya 

sudah dibuka resletingnya. Hal itu membuat hasil parutannya akan jatuh ke dalam 

tas. Nantinya  bisa dimanfaatkan untuk makan malam, pulang kerja nggak dapet 

duit dari jualan parutan, setidaknya bisa bawa pulang sisa parutan wortel  atau 

kentang  peragaan tadi, kemudian ditumis buat makan malam keluarga.  

Mediator Kesurupan 

Yang suka begadang nggak guna tengah malem pasti tau profesi ini. Ini 

adalah orang yang jiwanya lapang banget. Saking lapangnya, sampe-sampe 

ngebolehin makhluk halus masuk ke tubuhnya. Agak aneh ngelihat profesi macam 

ini. Dimana sehari-hari, setiap waktu orang tua, keluarga, sahabat kita selalu 

ngingetin kita buat hati-hati jangan suka bengong, ntar kesurupan. Nah ini orang 

malah membiarkan tubuhnya kerasukan. Orang-orang panik gara-gara di sekolah 

banyak murid kesurupan, ini malah sengaja dan nyiapin tenaga buat kesurupan. 

Yang suka muncul di tv itu, biasanya ibu-ibu gendut pakai jilbab yang selalu rela 

tubuhnya dirasuki makhluk halus. Belum diketahui berapa upah mediator 

kesurupan di Indonesia.  

 



 
 

Tiap malem selalu digunakan buat transfer setan. Motivasinya mengambil 

setan masukin ke tubuh orang itu cuma pengen ngobrol sama setannya, jadi 

dibutuhkan mediator seperti demikian. Ada yang jadi macan, ada yang jadi 

kakek-kakek dan lain sebagainya. Positifnya dengan kesurupan kadang kita bisa 

menguasai berbagai macam bahasa, ada orang sunda bisa ngomong jawa ngapak 

ngapak, ada orang jawa ngapak ngapak bisa ngomong bahasa Inggris. Entah itu 

settingan, pura-pura kesurupan atau rekayasa semata. Bayangin aja, setan lagi 

diem-diem di tarik paksa dimasukin ke badan orang. Itu kaya lo lagi minum Teh 

Susu sambil nonton Amigos X Siempre setelah pulang sekolah, eh tiba-tiba 

ditarik sodaranya tetangga lo, yang rumahnya deket rumah guru SD lu yang 

pernah satu kantor sama ibunya temen SD adeknya temen lo buat nyuci piring. 

Artinya Kenal juga kagak, tau tau main tarik aja langsung ngerepotin.  
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Lampu Merah “Hidup” 

Ini adalah jenis pekerjaan yang kreatif. Biasanya oknum ini adanya di 

tikungan atau persimpangan jalan. Kerjaanya membantu mobil, motor atau 

gerobak yang mau berbelok berlawanan atau memutar arah. Keadaan jalan yang 

tak pernah sepi, membuat kendaraan harus bergantian jika ingin mengambil 

tikungan. Minimnya lampu lalu lintas membuat kendaraan sesuka otaknya lewat 

sembarangan, sehingga membuat kendaraan yang mau memotong jalan, masuk 

tikungan agak sulit untuk bergerak. Untuk itulah hadir pria pria ini. 

 
 

Dia rela berdiri menunggu anda sekalian yang ingin berbelok. Dia menunggu 

tanpa harus anda suruh, nggak tau siapa yang ngajak, nggak tau siapa yang 
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ngijinin tiba-tiba aja dia membantu anda berbelok. Dan tidak ada jasa yang 

gratis, para penyedia layanan belok ini setidaknya harus menerima bayaran 

sepantasnya. Tidak banyak, yang penting ikhlas itu lebih baik. Kadang orang juga 

tidak memberikan sepeserpun uang, apalagi mereka yang mengendarai motor. 

Dulu oknum ini biasa disebut “polisi cepek”, sekarang udah nggak dipanggil polisi 

cepek lagi karena kalo dikasih cepek kembaliannya musti Rp. 99.000. susah nyari 

kembaliannya jadi bayar pakai uang pas aja.  

 
 

Judi Mini 

Ini kerjaanya abang-abang belum kuat iman. Yang beliau jajakan adalah 

sebuah lotre sederhana bagi anak-anak. Pernah ingatkah kalian tentang legenda 

“tukang ager” ?. Pedagang jajanan ini didominasi oleh laki-laki. Daganganya 

dipikul, ada dua pikulan yang dia bawa keliling kampung. Sisi kanan isinya mainan 

plastik dari yang ukuran kecil hingga sedang, lilin mainan, kadang juga ada 

“susuku” serupa bubuk cokelat yang biasa ditenggak langsung tanpa air. Ada juga 

makanan lainnya yang seukuran serupa. Sedangkan di sisi kirinya ada kotak 

berukuran setengah meter kali 1 meter, berisi ager dengan tempatnya yang khas 

warna warni. Di atas kotak penyimpanan agernya terdapat poster kecil berisi 

bermaca-macam gambar yang berbeda. Tugas kita selaku anak-anak yang 

http://3.bp.blogspot.com/-eW8Yih_5oLE/UwLbR75yf1I/AAAAAAAABsU/G3txBDkZSr4/s1600/pak+ogah.jpg


membeli, harus memasang taruhan untuk menebak serta mencocokan beberapa 

gambar dengan gambar yang sama dan disembunyikan di dalam amplop handmade 

berlapis karton dan lakban hitam. 

 
 

 
 

Kalau yang kita ambil gambarnya sama dengan yang dari awal kita prediksi 

maka akan dapat award lebih dari abangnya. Namun jika gagal, kita hanya bisa 

menyeruput seporsi ager yang lembut dengan sendoknya yang cara mencucinya 

hanya dicelupin ke kaleng atau bekas botol minuman yang berisi air setengah 

volumenya, untuk membilas bekas cap bibir setiap konsumennya yang telah 

memakai sendok tersebut.  

Ini abang diam diam mengajarkan anak kecil untuk bertaruh, lotre lah 

istilah orang dewasanya. Tukang mainan seperti ini nggak berkah dagangnya, 

Karena mencari uang dari pemberian sarana dan prasaran judi. Sehingga seperti 

kita ketahui kini, abang ager ini sudah punah. Taruhannya ada yang “bang 4 

lobang” ada yang “bang sederet bang (horizontal maupun vertikal)”. Tergantung 
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daya beli konsumen dan harga sewa perpetak. Terkahir gue jajan di sana, lima 

ratus rupiah untuk 4 kotak gambar, nggak pernah dapet jadi terbiasa makan 

ager. Kerjaan ini unik karena, kok kaya gituan di jualin, mengundi nasib di 

wirausaha.  

 
 

Odong Odong 

Sosok dalam pekerjaan ini sangat disenangi anak-anak kecil. Sifatnya yang 

menyenangkan, dan datang kerumah-rumah membuat anak kecil tak harus jauh-

jauh pergi ke taman rekreasi untuk mencoba kuda-kudaan atau angkringan 

bergoyang lainnya. Sama seperti tukang roti dan es krim keliling, tukang odong-

odong selalu mengayuh sepedanya dengan disertai musik ceria. 
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Setiap anak kecil yang belum sekolah boleh naik odong-odong sesanggup 

mereka membayar sewanya. Biasanya ibu-ibu membayar 2.000 rupiah untuk 

membiarkan anaknya beberapa menit merasakan kenikmatan berguncang-guncang 

santai di atas odong-odong. Belum ada yang berani bayar 50.000, karena pasti 

kaki abangnya ngilu nge-genjot odong-odongnya. Nama odong-odong juga belum 

diketahui dari mana asalnya. Mau bentuk kuda, mobil, motor, pesawat terbang, 

kereta, sampai galon namanya pasti odong-odong. Seat nya ada dua di kiri dan 

dua di kanan. Kemudian ada 2 juga di depan dan 2 lagi dibelakang, jadi seluruhnya 

ada 4 seat odong-odong yang siap di tunggangi. Abangnya meng-genjot pedal 

kemudian odong-odong akan bergerak naik turun, tidak muter-muter atau 

terbalik-balik belakang ke depan. Pergerakannya hanya sesederhana itu, naik 

sedikit dan turun sedikit. 
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odong-odong pribadi 

Odong-odong lainnya adalah odong-odong mobil. Yang ini mirip delman tapi 

nggak pakai kuda. Sebuah mobil yang didisain sedemikian rupa sampai menarik 

hati. Seperti naik odong-odong, mobil itu akan berkeliling lingkungan sesuai tarif. 

Biasanya orang membayar 2.000 rupiah untuk 5-10 menit muter-muter naik mobil 

cantik ini. Dan seperti odong-odong, belum ada yang berani bayar 50.000 untuk 

naik mobil unyu ini. Dulu saat awal kemunculannya, mobil odong-odong ini rame 

oleh anak-anak kecil yang ceria di dalamnya. Kini odong-odong mobil berisi 

segelintir anak kecil yang mengikut sertakan ibu-ibunya juga untuk naik odong-

odong. Sehingga yang terlihat malah kumpulan ibu-ibu yang naik mobil odong-

odong. Anak-anaknya yang duduk di dalamnya juga diem aja minim ekspresi 

karena ada ibunya disampingnya, sehingga dia ragu dan takut mengeluarkan jati 
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dirinya. Lihat saja kalau ada odong-odong demikian, anak-anaknya pasti diem, 

malah ibu-ibunya yang berisik ngrumpiin tetangga atau nyeritain suaminya 

masing-masing. 

 
 

Sobek Tiket/Karcis 

Ini orang nggak banyak omong. Kerjanya berdiri aja di depan pintu masuk, 

yang dilakukan selanjutnya adalah merusak properti dan barang bukti 

pembayaran. Di depan pintu bioskop dia akan meminta karcis kita dan dengan 

wajah polos dan kosongnya, kemudian dia akan langsung menyobek karcis kita. 

Semua penonton yang mau masuk teater pasti disobek tiketnya. Mau masuk 

gerbang tranjakarta juga ada orang yang tugasnya nyobekin karcis kita jadi dua. 

Kadang karcisnya abis disobek dikasih kita lagi, ini kan pelecehan !!. Kita di suruh 

beli tiketnya, eh dia yang ngerusak. Terus kita yang disuruh ngebuang sisa 

sobekannya. Ini kaya kita pacaran 15 tahun, pas mau aqad nikah, pacar kita 

diambil penghulu, ditidurin sama dia dulu, pas udah beres, baru dibalikin ke kita 

saat itu juga buat aqad nikah lagi. 
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Tukang Pel 

Ini kerjaan yang paling kesian di muka bumi ini. Tugasnya ngepel mall biar 

lantainya terlihat bersih, mengkilap dan klimis. Namun baru kelar dipel, lantainya 

diinjek orang lewat. Mending yang nginjek kakinya bersih, udah kotor, pakai 

sepatu pula. Bayangkan jika anda lagi sibuk ngepel di rumah, eh teman anda 

masuk ke rumah masih pakai sepatu dan menginjak lantai yang baru anda 

bersihkan. Pasti anda akan berang dan sangat marah.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-9DyptWbJ3QY/UwLa5IrFFYI/AAAAAAAABoA/-L972WICv9E/s1600/20130421_Peringati_Hari_Kartini__5575.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-fqJuJHVEL-8/UwLa6E0fqYI/AAAAAAAABoM/JtEVvxO1Y-c/s1600/349598020120324100435.jpg


 
 

Sampai kadang tukang pel itu ngajak temennya buat jagain lantai yang 

sudah di pel biar tidak terinjak. Temannya juga kadang berguna untuk ngipasin 

lantai yang basah, biar cepet kering jadi kalau diinjek enggak ninggalin jejak. 

Masalahnya adalah, mereka disuruh ngepel saat mall masih ramai, yang pastinya 

masih banyak orang yang bakal lewat. Pekerjaan ini sangat mubazir, jika setiap di 

pel di injek lagi, setiap di lap di kotorin lagi. Ini kaya anda mau pup tapi nggak 

nyopot celana, celananya jadi kotor kena pup diganti celana yang baru, baru ganti 

celana eh anda pup lagi, ganti celana eh pup lagi dan seterusnya dan seterusnya.  

Rental PS 

Kalau anda pernah kecil di tahun 90-an, pasti pernah yang namanya main 

Tendo atau Sega di rumah temen beramai-ramai. Saking seringnya main di rumah 

temen sampai-sampai ibunya temen kita hafal nama dan sifat kita. Nah dari sini 

muncul pekerjaan unik yang selanjutnya, yaitu Rental PS. Dimulai dari rental PS 1 
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kemudian PS 2 dan sekarang PS 3. Sebuah game konsol yang sangat disukai oleh 

anak laki-laki di Indonesia. 

 
 

Mahal dan sifatnya yang tersier jarang ada orang yang berniat beli satu 

unit game tersebut dengan sengaja. Banyak orang suka playstation tapi nggak 

punya dan susah dimiliki. Hal ini membuat beberapa orang mencoba mengambil 

kesempatan. Dengan cara membeli banyak televisi dan beberapa unit PS. 

Membiarkan anak-anak main PS dengan perjanjian waktu yang ditentukan sesuai 

kemampuan bayar konsumennya. Rental PlayStation tidak membutuhkan tempat 

yang strategis karena bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus menyewa tempat 

untuk usaha yang satu ini. Tempatnya biasanya pengap, minim cahaya, lembab dan 

kotor karena perokok aktif dan pasif bersatu bercampur dan  bermain bersama 

di sana. 
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Calo Lelah 

Ini yang mungkin sering kita temui di tempat layanan umum. Julukannya 

calo, namun calo banyak macamnya, ada calo tiket, ada juga calo capek. Calo 

capek adalah istilah yang penulis buat dengan semena-mena. Kenapa dinamakan 

calo capek?, (nanya dijawab sendiri) karena itu calo’ kerjanya gantiin orang yang 

nggak punya waktu, nggak punya kesedian, dan punya uang lebih di pelayanan 

umum. Misal, gantiin ngurus pasport, gantiin ngurus SIM, gantiin tes CPNS, 

gantiin istri kalau lagi keluar kota sendirian. Khusus yang terakhir biasanya 

disediakan di hotel-hotel di luar kota, atau di daerah yang bersuhu dingin. Entah 

memang dari awal hanya niat cari seseorang buat gantiin istri atau suaminya yang 

seneng suasana bobo malam dengan yang baru. 
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Kalau orang dengan pendidikan rendah, baiknya cari pekerjaan yang lebih 

mengandalkan fisik daripada otak. Untuk itulah muncul calo capek, calo-calo ini 

rela membantu siapapun, mau saudara, mau temen, mau tetangga, mau orang yang 

baru dia kenal sampe orang yang dia nggak kenal juga mau dia bantuin asal 

harganya cocok. Orang nggak ngapa-ngapain juga ditawarin calo, kaya kita mau 

nyebrang malah ditawarin naik angkot sma supir angkot yang entah darimana tau-

tau dateng menghadang kita yang mau nyebrang. Bagi orang yang tidak menyukai 

proses, maka penggunaan calo ini sangat dianjurkan. Bagaimanapun hasil tanpa 

proses bakal kurang manis hasilnya, dan proses tanpa hasil bakal sangat pahit, 

namun banyak pelajaran yang akan kita dapat sesudahnya.  

Calo capek juga termasuk mereka yang tanpa aba-aba berkehendak untuk 

membantu orang mengangkat barang bawaanya. Di terminal, stasiun, pasar, 

maupun bandara pasti ada kuli angkutnya. Mereka dibayar sesuai jasa dan 

kekuatan yang mereka kerahkan. Namun berhati-hatilah dengan calo’, karena 

kadang ada oknum yang sengaja memanfaatkan kelengahan kita untuk mengambil 

barang pribadi kita. Pura-pura bawain barang kita nggak taunya dibawain bener 

sampe ilang. 

Ojek Payung 

Dalam Islam, hujan itu rizki dari Allah Swt maka janganlah menghindar 

dari rizki. Diburu waktu dan capek meneduh, biasanya orang lebih memilih untuk 

berlari menebus hujan. Nah dari hujan itu juga muncul pekerjaan yang unik, 

kebanyakan orang menyebutnya dengan sebutan tukang Ojeg payung julukannya, 

dia nggak bawa motor ataupun sepeda. Yang dia bawa hanya seonggok payung 

yang masih berfungsi. Bedanya dengan ojeg sepeda dan motor adalah, ketika ojeg 

motor melayani pelanggan, dia akan ikut pelanggannya naik motor atau sepeda. 



Sedangkan ojeg payung ketika melayani pelanggan bakal terasing dari payungnya. 

Dia rela kehujanan, merasakan dinginnya air hujan yang menusuk tubuh, baju 

celananya menjadi berat karena basah kena hujan dan telinganya terluka 

mendengar petir yang menyambar bebas. Sedangkan konsumenya adem ayem 

berjalan terburu-buru dengan payungnya si ojeg payung, bebas dari basah. Jadi 

kalau saudara atau teman anda bawa payung keluar rumah, tapi pas sampai rumah 

basah kuyub. Patut dicurigai kalau tadi dia abis ojeg-kin payungnya. Siapapun bisa 

jadi ojeg payung, tak dibutuhkan keahlian khusus perpayungan dalam pekerjaan 

ini, yang dibutuhkan hanya payung yang baik dan anti hujan. Bagaimanapun juga 

Ojeg payung membantu anda yang lupa “membawa payung sebelum hujan”.  
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Penonton Bayaran 

Nah ini yang lagi rame di pertelivisian Indonesia. Berawal dari pemeran 

figuran di televisi, acara live-pun juga butuh figuran yang banyak untuk sekedar 

membuat acara jadi terlihat lebih menarik dan RAME. Adanya pagi, siang, sore, 

malem tergantung even aja. Kerjanya macem-macem. Ada yang menari, ada yang 

yel yel, ada yang ngeramein acara dan ada juga yang disuruh ketawa berlebihan 

biar acaranya terkesan LUUUWWWCUUUWWW  banget..... Mereka tampil 

maksimal, yang perempuan dandan secantik mungkin, yang laki pun begitu. Yang 

gahar-gahar begaya ala Emo kaya gambar yang ada di walpaper handphone mas-

mas pasca urbanisasi.  

 
 

Ada juga yang manis Pakai baju full colour, warna-warni, semua warna 

ditabrak, semua model baju dipakai. Yang gahar-gahar biasanya pakai kaos item 

gambarnya Avenged Sevenvold atau Slank. Pernah ada yang pakai kaos hitam 

bergambar Iwan Fals, bawahnya tulisan “bongkar kebiasaan lama dengan minum 

Top Konci”. Harus tampil energik, harus tampil centil, enggak boleh tampil gagah 

karena enggak bakal cocok kerja disini. Gile aja lo masa penonton bayaran gagah, 

TNI aja yang diundang nonton acara musik live, gagahnya ilang. Semua penonton 
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bayaran harus nampak seperti kertas kado, warna warni, rame, seru dan gampang 

lecek. Semua berkontestasi untuk menjadi yang paling heboh se-antero stasiun 

televisi, siapa tau bisa temenan sama artis atau bahkan nginep dirumahnya. Malah 

kadang yang cowok jauh lebih heboh dari yang perempuan. ITULAH HEBATNYA 

COWOK. 

 
 

Figuran Film 

Berikut ini adalah jenis pekerjaan yang santai, sejuk dan normal. Kenapa 

gue bilang normal, karena lo cuma disuruh jadi orang biasa, jalan aja melintas 

seperti tak disengaja, atau pura-pura ngobrol di restoran, atau pura-pura 

berebutan sama orang lain buat lihat mading padahal mah nggak ada info apa-apa 

di madingnya. Figuran film sebutan bagi orang yang bekerja di bidang ini. Namun 

jangan salah, banyak artis dunia lahir dan mengawali karir artisnya dari menjadi 

figuran sebuah film. Hanya saja di Indonesia, jadi figuran itu kaya masuk surga. 

Rasanya nggak ada bedanya kaya jadi artis beneran, padahal cuma figuran. Jadi 

figuran itu tiap hari kaya naik pelaminan, harus dandan minimal bedakan, sampe 

kadang bedaknya sama buku telpon tebelan bedaknya. mau cewek mau cowok 

 semua dandan dan yang terpenting harus jaga kepribadian. 
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Figuran di Sponegbob namanya TOM  biasanya jadi Bartender, Choir Singer, kameramen, 

salesman tur guide di bus, dll 

 

Pengemis 

Pengemis adalah nama umum dari mereka yang dengan sengaja meminta 

rezeki dari belas kasihan orang lain. Waktu gue kecil, kami biasa menyebutnya 

dengan sebutan “tukang minta-minta”. Pekerjaan ini sangat diminati oleh orang 

yang malas. Saking diminatinya, jumlah pengemis lebih banyak daripada jumlah 

polisi. Buktinya setiap lampu merah biasanya hanya ada 2 polisi, sedangkan 

pengemisnya bisa lebih dari 3 orang lebih jumlahnya. Pengemis adalah orang yang 

memudahkan kita untuk bershadaqoh. Pulang sekolah, kelar makan siang, pulang 

jum’atan, pulang kerja, lagi tidur di metro mini, sampai buka pintu rumah, 

pengemis selalu hadir. Pengemis tak pernah lelah untuk mengingatkan kita untuk 

bershodaqoh. Ada banyak macam pengemis yang gue tau. Ada yang beneran 

ngemis karena keadaan, ada yang ngemis memanfaatkan keadaan. Menegemis 

karena keadaan biasanya mereka nggak punya rumah, nggak megang duit sama 

sekali, bingung mau ngapain akhirnya terpaksa minta. Sedangkan yang 

memanfatakan keadaan, udah miskin, males cari kerja pula, yaudah ngemis aja. 

Entah nyewa anak kecil biar orang kasihan atau berpura-pura buntung dan 
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terluka sangat parah biar orang iba. Ada juga orang yang kedapatan jatuh miskin, 

ngemis hobbinya nyalahin pemerintah, nyeramahin orang di dalam metro, minta-

minta duit dengan alasan susah cari kerjaan, tapi bisa ngerokok dan tampil 

layaknya anak Punk jalanan. Pengemis terakhir ini biasanya ngeluh kesel sampai 

gerutu kalau udah capek-capek melas eh nggak ada yang ngasih.  

 
 

 
 

Greater 

Ini orang kerjanya kaya mesin penjawab. Tugasnya hanya berdiri di depan 

pintu restoran atau toko dan menyapa serta mengajak orang di depannya untuk 

mampir dan mencoba makan di restoran mereka. Kalau kita ke lantai 5 Pacific 
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Place ada banyak perempuan mengumandangkan “Mase Mase !!” atau “Silahkan 

Coba Makananan Kami!!”. Seragamnya beda sendiri dengan pelayan restoran 

lainnya. Dipilih yang paling menarik, yang paling cantik dan yang paling berani 

ngomong. Tugasnya memang tidak lah susah, manggil-manggil orang doang, kenal 

nggak kenal panggil aja, trus ajak makan. Kalaupun orang datang makan, biasanya 

bukan karena si greater yang manggil, tapi karena memang mau makan disitu. 

Jadi ada atau tidaknya Greater, yah nggak ngaruh apa-apa, hanya saja greater 

berguna untuk media promo dan perkenalan merk atau sebuah nama tempat. 

Orang akan tahu itu dimana, ada apa disana dari teriakan mbak Greaternya.  

 
 

 
 

Bintang Film Ilustrasi/Reka Ulang 

Ikut audisi selalu gagal, ikut lomba nggak pernah menang, ikut audisi iklan 

shampo nggak taunya buat iklan sampo anjing. Pengen banget jadi bintang film, 

walaupun dengan modal keahlian akting pas-pasan. Akhirnya bekerja sama dengan 
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polisi, jadi bintang film adegan ilustrasi/reka ulang. Kadang jadi korban, kadang 

jadi saksi. Sampai situ pun kita nggak mungkin jadi pemeran utama, pemeran 

utamanya selalu tersangka asli. Dan bintang film ilustrasi/reka ulang ini hanya 

diperbolehkan menjadi pemeran pembantu  atau pemeran pendamping. Minim 

dialog, jadi enggak perlu pakai naskah. Sutradaranya adalah pemeran utamanya, 

jadi yang mengarahkan gerak dan dialog kita adalah si tersangka yang daritadi 

jadi pemeran utamanya. Nggak ada episode, dan nggak ada jumpa fans, nggak ada 

juga promo film atau konfrensi pers. Biasanya banyak orang ngantri saat  adegan 

ilustrasi/reka ulang berlangsung, yang antri kadang menggila, bukan untuk minta 

tanda tangan, tapi nggak sabaran mau mukulin si pemeran utamanya !!!. 
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Backing Vokal 

Ini kumpulan manusia yang punya suara indah, pintar menyanyi, diberkahi  

bakat nyanyi yang tidak orang umum miliki. Hanya saja kesempatan mereka untuk 

tampil khusus yang kurang. Jadinya cuma bisa nyanyi di belakang, di sebelah 

drumer, di belakang banget, di pakein baju sama dan cuma kebagian nyanyi 

sepotong doang, ada juga yang nggak nyanyi tapi hanya sekedar membunyikan 

bunyian tertentu seperti “hmmmm”, “auuuuu” “ahhhhhh” atau bersiul. 

Nyerahin Selebaran 

Yang ini gue nggak tahu jenis pekerjaanya apaan. Tugasnya dia cuma 

berdiri di pinggir jalan, bagi-bagiin brosur, selebaran atau buletin shalat jum’at 

ke pengendara yang sedang melintas. Tugas mereka hanya membagi-bagikan itu 

selebaran hingga habis tak tersisa. Kenapa nggak langsung dibuang aja semuanya 

trus lapor bos. Karena dibagi-bagiin gitu juga mubazir, kelak 3-10 meter di depan 

yang nerima selebaran pasti langsung buang itu selebaran setelah dibaca.  
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Konter Pulsa Plus Plus 

Setiap gang, setiap jalan dan setiap wilayah pasti ada counter pulsa. Itulah 

tempat orang yang biasa menjualkan pulsa telpon atau internet. Tidak ada yang 

aneh dari tukang pulsa, yang aneh dari konter pulsa adalah ketika dia juga 

menjual jasa pengisian lagu serta wallpaper buat handphone. Biasanya 10.000 

dapet 5-6 lagu bebas. Trus juga ada yang jualan walpaper handphone. Segala hal 

yang mudah dicari mereka jual. Tidak hanya lagu buat hape yang mempunyai fitur 

pemutar musik. Handphone monoponic pun juga ada lagunya dan mereka pun jual. 

Gue juga belum tau, emang ada yah ? orang yang beneran beli lagu di konter buat 

handphonenya. 
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Pengobatan Alternatif 

Ini adalah jenis pekerjaan yang paling mudah asal yakin. Entah apa yang 

dibutuhkan untuk jenis pekerjaan ini. Apakah mesti jago silat, mesti jago ngaji 

atau mesti jago bohong. Semua pengobatan alternatif di Indonesia terlihat 

CREEPY CREEPY SPOOKY. Dulu oknum yang diduga bisa nyembuhin disebut 

“dukun”, mungkin karena dukun definisinya ke arah mistis, angker dan syirik. 

Sekarang agar lebih adem julukannya berkedok Islami seperti ustadz, haji, 

hajah, dan Kiai.  

semoga cepat sembuh (blog lain tentang uniknya pengobatan alternatif)  

Setiap pengobatan obatnya air mineral, setiap pengobatan mesti diusap 

dan dipijat, setiap pengobatan mesti dibacain mantra berbahasa arab. Semua 

orang nampak bisa mengobati penyakit, kadang takabur sampe nyanggupin bisa 

ngobatin penyakit yang paling aneh sekalipun. Misal ada penyakit yang sembuhnya 

itu harus kerokan pake logaman 50 Perak di Uranus  pake freshcare rasa Ayam 

Bawang. Kalau di pengobatan alternatif hanya dengan 5 kali konsul pasti sembuh. 

Katanya kesembuhan hanya dari Allah tapi sama dia suruh balik 5 kali baru bisa 

ilang penyakitnya. Kalau sembuhnya dari Allah kenapa dia yang prediksi berapa 

kalinya berobat buat sembuh. Itu kayak lo nggak tau sama sekali cara bikin 

bakwan, tapi lo ngajarin cheff Marinka kalo goreng bakwan itu isinya pake 

kangkung sama buncis, digoreng sampe 15 menit di bolak balik supaya merata. 

Tau darimana ? kan lo nggak tau cara buat bakwan.  
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Tukang Foto 

Tanpa diperintah atau diminta, orang ini akan diam-diam mengambil 

gambar kita disebuah tempat umum/rekreasi. Tanpa pemberitahuan yang jelas 

tiba-tiba orang ini akan menjulurkan hasil fotonya ke kita dan menawarkan foto 

tersebut dengan menukarnya denga sejumlah uang. Kerennya mereka nggak Cuma 

bawa kamera tapi juga bawa printer, nggak peduli rugi potonya di printa aja dulu 

mau dibeli apa nggak itu semua dijadikan taruhan. Akhirnya setiap pulang dia 

akan bawa foto orang lain kerumahnya, bayangkan betapa sabar istrinya 

menghadapi suaminya yang demikian. Setiap hari pulang bawa foto orang lain, 

bukan foto istrinya. Jaman pacaran aja kita bawa foto JKT48, cewe kita 

ngambek. Ini tukang foto semua orang fotonya dibawa pulang, nggak dibuang.  
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Dah cukup, demikian penulusuran gue tentang pekerjaan unik. Kita nggak 

akan tahu besok atau di masa yang akan datang, semua jenis pekerjaan di atas 

akan jadi normal dan biasa. Lo nggak pernah kepikiran kan, kalau ada orang yang 

rela kemana-mana bawa termos buat bikinin kita kopi. Kepikiran darimana kalau 

orang butuh kopi seduh di luar rumah. Warkop keliling, dulu mungkin aneh. Tapi 

sekarang di kampus, di kantor di seluruh tempat umum pasti ada tukang seduh 

kopi kelilingnya. 

Yang lebih aneh lagi mungkin tukang air mineral, air mineral adalah hal 

paling murah yang setiap orang pasti punya. Mau orang yang tiap hari makan fast 

food, orang yang makan nasi kemaren sampe orang yang nggak pernah makan 

pasti punya air putih di rumahnya. Hal semurah itu pun ada yang jual, dulu 

mungkin orang ngetawain. Ngapain dagang hal yang punya, dan mudah didapat 

pula. Tapi sampe sekarang tuh air putih rame juga pembelinya.  

 

Oleh karena itu, jangan remehkan pekerjaan, apapun itu asal halal 

kerjakanlah. Sederhana asal berkah dan ikhlas akan lebih nikmat daripada kaya 

raya tapi selalu kurang dan banyak tanggungan. Rezeki setiap orang itu sudah 

diatur oleh Allah, maka janganlah tamak. HASEEEEEK.  
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Semoga Cepat Sembuh  

Arief Hidayat  
 
 

  
 

 

Pernah tahu kan yang namanya pengobatan alternatif ?. Salah satu ciri 

pengobatan alternatif yang paling kental adalah pemilihan nama panggilan si dokter 

alternatifnya itu, yang biasanya juga menjadi nama dari kliniknya kelak. Namanya 

dibuat sangat berbau kedaerahan namun tetap mengandung efek spektakuler dan 

hebat. Misal klinik “Abah Sepuh” atau “Pengobatan Alternatif Ratu Nyonya Nyengir” 

atau mungkin “Klinik Nyai Musdalipet Raden Roro Laut Pantai Barat Daya”, atau ada 

pula yang memakai nama kejadian alam semesta misal “Ustad Kilat Gluduk Berita 

Duka” atau “Ki Langit Sabda Alam” atau  mungkin juga “Mbah Banjir Ombak 

Samudera”. 
 

Mereka buat sendiri nama ajaib dan megadahsyat itu karena mereka yakin bisa 

nyembuhin orang. Setelah mengumpulkan nyali baru kemudian memberanikan diri 

buat buka klinik pengobatan alternatif, atau memang sejak dari lahir namanya kaya 

gitu. Tapi aneh juga, nama orang masa dari kecil udah pas banget sama klinik atau itu 

hanya sekedar nama julukan saja. Kadang ada juga klinik yang namanya bernuansa 

Timur Tengah gitu, namanya dibuat panjang dan ke arab-arab-ban kaya nama Syeikh. 

Misal “Klinik Sehat Habib Abu Jahal Al Cileduki As Salamualaikum Wal-Hamdulillah 

Yahdikumallah” atau “Pengobatan Alternatif Abu Sulam Wal Muhidin Ributi Haji 

Tigakali” atau mungkin “Pondok Penyembuhan Hajah Ana Mimsahatun wa Anta 

Mistorotun” (#bahasa arab yang artinya saya penghapus dan kamu penggaris).  

 

Semua namanya nampak berlebihan, padahal metode pengobatannya sangat 

sederhana. Maraknya pengobatan alternatif seperti ini membantu juga bagi mereka 

yang kesulitan berobat ke Rumah Sakit seperti kesulitan dana, kesulitan adaptasi dan 

lain sebagainya. Hanya saja lama-kelamaan pengobatan alternatif ini jadi lucu dan 

tengil, ada beberapa hal yang lucu dan tengil di dalam pengobatan alternatif seperti 

ini. Mau tahu apa saja hal tengil dan lucu dalam pengobatan alternatif selain dari 

pemakaian nama kliniknya yang dijabarkan di atas barusan. Ini dia akan gue coba ulas 

di bawah. 
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Air Mineral Mujarab 

Mau jadi orang sukses harus banyak belajar dan pantang menyerah, mau 

blognya dibaca banyak orang, maka harus sering-sering share blog anda ke orang lain. 

Begitupun setiap orang yang berobat ke klinik pengobatan alternatif dan mau 

sembuh, harus mencoba air mineral dalam kemasan yang diperjual belikan di 

pengobatan alternatif. Ini adalah obat PAMUNGKAS yang ada di klinik pengobatan 

alternatif. Hanya sebuah air mineral kemasan yang diakui punya khasiat dan berbeda 

dengan air mineral kemasan merek terkenal.  

 

Terlebih dinyatakan ini bukan air mineral sembarangan. Derita, Masalah atau 

Sakit apapun itu mulai dari penyakit jantung, gigi otek, salah bantal, susah buang air 

besar, keseureut pas makan, putus cinta, birahi terlalu sering, impoten disertai 

ejakulasi dini, semua keluhan yang tersedia disuruh minum air tersebut. Masa iya, air 

buat pasien ingusan, dengan air buat obat orang Luka Bakar sama. Sampai masalah 

rumah tangga juga kadang disuruh minum air mineral tersebut supaya langgeng, 

sakinah, mawadah, warohmah. Kalau kaya gitu harusnya di setiap pernikahan 

disediain air mineral dari klinik pengobatan alternatif, supaya yang nikah bisa 

langgeng, sakinah, mawadah, warohmah. Kasian kalau nunggu cerai dulu baru disuruh 

minum. 
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User Name 

Nggak ngajarin baca Al-Qur’an dan juga nggak ngajarin ilmu agama di 

pengajian, tapi si dokter alternatif ini dipanggil ustadz. Ustadz sama dengan guru, 

kalau anak-anak madrasah atau pesantren manggil gurunya dengan panggilan ustadz, 

nah ini guru apa yang kerjaanya mijet dan ngobatin orang. Di IKIP-pun nggak ada 

jurusan pendidikan “Pengobatan Alternatif”, jadi lucu kalau ada tukang ngobatin tapi 

dipanggil guru. Guru di pengobatan alternatif itu cuma ngasih obat herbal, trus ngasih 

air mineral kemasan yang di anggap mujarab. Kalau yang lebih tua lagi, udah nggak 

mau dipanggil ustadz. Dia menyebut dirinya dengan panggilan “Ki”, biasanya Ki itu 

panggilan buat dukun-dukun senior yang sudah jago banget ilmu hitamnya serta 

sudah akrab banget sama Jin dan koleganya, karena sering nongkrong bareng. Nah ini 

pengobatan alternatif kerjanya cari penyakit, fix tahu penyakitnya apa, langsung 

dikasih air minum kemasan yang dianggap mujarab. Jadi nggak ada bedanya 

nyembuhin orang sakit sama nyembuhin orang kehausan. 
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Pemasaran Gaya “Ngajak” 

Nah ini yang lagi marak juga di televisi, biasanya tiap menjelang tengah 

malam, beberapa stasiun televisi sengaja menayangkan talkshow tentang klinik 

pengobatan  alternatif. Satu malam sekali tayang dan hanya menayangkan satu klinik 

tertentu. Tak jarang pula tayangan sudah dari kapan tahu di tayangin lagi. Acara ini 

selain memberikan promosi terhadap salah satu klinik pengobatan alternatif, juga 

membantu pasien yang nggak bisa berobat secara langsung ke klinik, jadi bisa berobat 

#tadinya gitu. Biasanya penelpon yang mengeluh tentang penyakitnya di acara ini, 

mula-mula diperintahkan untuk meletakan tangannya ke depan layar televisi di 

rumahnya masing-masing dengan durasi yang lumayan lama. Kemudian pasien yang 

menelpon ini diperintahkan juga untuk mengambil segelas air putih.  

 

Nanti dokter alternatif akan memberi mantra yang di cuap-cuapkan dari studio 

televisi menuju ke gelas penelpon tersebut supaya air di gelas tadi bisa juga mujarab 

kaya air mineral kemasan yang diperjual belikan di klinik. Dan si dokter alternatif ini 

berusaha meyakinkan pasiennya bahwa kelak doa yang dikirim dari studio televisi 
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akan sampai ke gelas dan pasiennya pun berharap doa’nya beneran sampai ke gelas 

air minumnya. Padahal televisi anda biasa aja, hampir sama seperti Tv pada 

umumnya. Bedanya setiap ada tayangan ini, televisi anda nampak bisa berinteraktif, 

jadi bisa melakukan komunikasi dua arah antara anda yang bego di depan TV dan dia 

yang ngerasa pinter di dalam televisi. Bayangin aja ada orang yang ngangkat gelas 

berisi air minum ke depan layar televisi. #ngapain coba ? 

 

 
 

Paling sering adalah pasien yang menelpon terus di “gantungin”. Jadi mereka 

disuruh telpon, ditanyakan apa keluhannya, akhirnya si penelpon cerita panjang 

lebar, dengan penuh harap biar si dokter alternatif mau membantu mengobatinya. 

Selesai curhat ntar dokter alternatif ini dengan santai bilang “wah bapak nih sakit bla 

bla bla ...... pak” dan dengan entengnya dia lanjutkan omongannya “nanti bapak 

datang saja ke klinik saya bla bla bla....., biar saya cek langsung, insyaAllah dalam bla 

bla hari bapak akan kembali sehat seperti semula”. Bukannya memberi jawaban atas 

masalahnya, si dokter tradisional ini malah ngajakin main ke kliniknya. Terus ngapain 

orang disuruh telpon dan ditanya sakitnya apa ?, kalau kaya gitu mending dari awal, 

orang yang nelpon nggak usah dikasih harapan palsu. Kalau cuma disuruh mampir ke 

kliniknya mah, orang nggak perlu telpon, tuh presenternya suruh ngomong dan 

ngajak penontonya buat datang aja ke klinik pengobatan alternatif.  
 

Jadi kaya kalau elo dari awal pengen banget nyumbang ke pengemis, pas 

ketemu si pengemisnya elo tanya ke beliau, “pak kok bapak lusuh sekali dan meminta-

minta? ” terus si pengemis cerita kalau dia miskin, nggak punya rumah, nggak punya 

kerjaan, makanya dia meminta-minta. Tiba-tiba elo ngomong dengan entengnya 

“wah bapak berarti pengemis yah ? bapak butuh banget bantuan saya, silahkan pak 

kerumah saya , kebetulan saya daritadi mau nyumbang ke pengemis, nanti di rumah 

saya, saya kasih duit dan makan deh pak InsyaAllah” 
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Dress Code 

 

Jersey yang dipakai dokter biasanya kemeja atau semi jas berwarna putih 

bersih. Sedangkan seragam dukun lebih casual, yaitu  baju berbahan kain lemes 

berwarna hitam. Nah kalau pengobatan alternatif pasti pakaiannya baju muslim buat 

shalat dan sorban jika diperlukan. Berasa jadi Syeikh dari Iran tuh dokter alternatif. 

Belum lagi pasiennya juga datang pakai baju muslim dan yang ibu-ibu serta nenek-

nenek datang pakai kerudungan bergo, ikut mengantri di dalam klinik. Belum pernah 

gue lihat orang ke klinik pakai baju berkebun atau baju bola celana boxer, pasti 

mayoritas semua baju koko muslim dan busana muslim wanita. Ini jadinya mereka 

lebih terlihat seperti mau berangkat shalat Idul Adha dari pada mau pergi berobat. 

 

 
 

Satu Untuk Semua 

 

Ini keanehan lainnya dari pengobatan alternatif. Pernah lihat kan selebaran 

atau stiker tentang pengobatan alternatif di pintu angkot atau Metro Mini ?. Di situ 

tercantum banyak kategori penyakit yang dapat disembuhkan di klinik tersebut. Dan 

penyakitnya itu nggak ada yang berhubungan sama sekali. Macam-macam jenis 

penyakitnya, mulai dari ganguan pernapasan, penyakit yang disebabkan oleh virus, 

penyakit kulit, sampai keharmonisan pasangan suami istri pun bisa diobatin di klinik 

tersebut. 

http://2.bp.blogspot.com/-h2AfV5AJTM0/USDB75pWXoI/AAAAAAAAAoI/0bQiilxOQ1o/s1600/plang-pengobatan-alternatif.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3d91UmIlWto/USDB0pow0bI/AAAAAAAAAnE/8tPW-IEoJ5A/s1600/Pengobatan-Alternatif-yang-Dilakukan-di-Tempat-Ruqyah.jpg


 
 

Secara logika, penyakit segitu banyaknya hanya bisa sembuhkan oleh Allah 

Swt, tapi aneh juga kalau sampai seorang manusia biasa bisa menyembuhkan semua 

jenis penyakit itu hanya dengan satu macam penanganan. Misalnya ada pasien 

penderita stroke, dipijet dan dikasih obat maka niscaya akan sembuh, bila ada pasien 

pincang kemudian dengan dipijet dan dikasih air mineral ajaib pasti sembuh, jika dia 

ditinggal istrinya lagi-lagi hanya dengan dipijet dan dikasih minum air mineral ajaib 

maka istrinya akan kembali. Itu kaya tukang tempe mendoan yang sanggup melayani 

persalinan, sedot tinja serta membantu mengatasi masalah ejakulasi dini di 

gerobaknya saat itu juga.  
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Bolak Balik Berobat Ke Rumah Sakit = Sekali Berobat Ke 

Klinik Alternatif 

Biasanya keluhan pasien di pengobatan alternatif adalah “sudah berkali-kali ke 

rumah sakit tapi nggak sembuh-sembuh juga” #SAD’emoticon. Kemudian setelah ke 

klinik pengobatan alternatif praktis sembuh. Dan hal ini didukung pula sama si 

empunya klinik pengobatan alternatif dengan pernyataannya kepada khalayak umum. 

Misal ada pasien yang curhat udah bolak balik ke rumah sakit tapi kok nggak sehat-

sehat juga, langsung aja itu dokter alternatif tadi bilang “oh ibu ke tempat saya saja 

cukup 2 kali berobat InsyaAllah langsung sehat.” Semua pasien yang mengadukan 

penyakitnya dan mengeluh kepada dokter tradisional ini dapat jawaban yang sama, 

yaitu apapun penyakitnya pasti dianjurkan ke kliniknya dan di janjikan satu sampai 

tiga kali berobat sudah sehat. 

 

Orang itu kini sangat terburu-buru hidupnya. Mau sukses mesti buru-buru, mau 

terkenal mesti buru-buru. Buru-buru disini sama artinya dengan menginginkan cara 

yang instan. Sakit sudah bertahun-tahun ditambah sudah menghabiskan banyak dana 

tapi nggak kunjung sehat, akhirnya pakai cara instan yaitu lewat pengobatan alternatif 

dengan metode penyembuhannya. Orang bisa instan sembuh dan semakin membaik 

keadaannya. Namun Ini seumpama kaya beli barang bukan di toko resmi, barang 

yang dibeli mempunyai bentuk serta fungsi yang sama. Tapi masalah kualitas, kedua 

barang mempunyai kualitas yang jauh berbeda, dan juga barangnya kurang awet alias 

tidak tahan lama. Ketika kita mengeluh atau komplain ke tokonya, ternyata dia juga 

nggak bisa berbuat banyak karena garansinya juga nggak resmi. 
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Berbeda-Beda Tetapi Tetap Satu Jua 

 

Ini sungguh aneh, orang curhat sampai mengeluh penuh harap tentang 

penyakitnya ke dokter alternatif, kelar ngeluh si pemirsa di rumah yang mengeluh 

hanya disuruh ikutin terapi sama dia (dokter alternatif) nanti dikasih ramuan herbal 

alami dan diberi minum air mineral kemasan yang katanya mujarab. Setiap pasien 

datang ditanyain semua “apa keluhannya ?””apa penyakitnya ?” tapi ditanganin sama 

dokter alternatifnya sama semua. Jadi misalnya tuh klinik pengobatannya dipijet, yah 

semua pasien yang datang ke situ di perlakukan sama yaitu di pijet. Semua sesuai 

fokus klinik pengobatannya, ada yang pengobatan alternatfinya fokus mengobati 

orang dengan cara di totok, di garuk, di urut, di setrum, di banting, di tiup, di 

tenggak, di cekokin, di rendem, di jambag, di uyub dan lain sebagainya. Semua pasien 

dengan berbagai keluhan diperlakukan sama. 

 

Seperti gue bilang di awal tadi, orang sakit Maag kronis sama orang susah 

jodoh di tanganin dan di obatinnya sama. Itu kalau di kedokteran ada pasien migrain 

sama pasien dengan luka gorok penanganannya sama-sama dikasih salep terus dijahit. 

Dan biasanya mereka punya alasan mengapa melakukan terapi seperti itu. Misalnya 

ada klinik yang pengobatan dengan cara dicium jidat pasienya, jadi ketika yang 

datang keluhannya sariawan yah dicium jidatnya dengan alasan sariawan itu karena 

saraf bibir mampet jadi perlu di buka aura pasiennya dengan cara di cium jidatnya. 
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Anti Dokter 

 

Kalau kita sakit biasanya kita butuh saran yang baik dari orang yang 

berpengalaman, berpengalaman menyembuhkan (dokter dan suster) atau 

berpengalaman sakit (orang yang pernah merasakan sakit yang serupa namun kini 

sudah sembuh). Nah apa yang terjadi ketika kita sakit dan kita curhat sama klinik 

pengobatan alternatif. Dokter alternatif di klinik itu biasanya membanding-

bandingkan dirinya dengan dokter umum di rumah sakit. Tidak pernah ada 

pernyataan yang mengatakan dia masih di bawah dokter, atau dia tidak lebih hebat 

dari dokter, jadi kalau tidak sembuh itu wajar karena saya tak sehebat dokter. Pasti 

dia merasa lebih hebat dari dokter dan dia yakin bisa menyembuhkan segala macam 

penyakit. 
 

Dokter umum hanya bisa mengobati penyakit jasmani sedangkan pengobatan 

alternatif mulai dari jasmani, rohani sampai penyakit ghaib pun bisa mereka 

sembuhkan. Si dokter alternatif mengatakan obat dari dokter umum itu kimiawi lah, 

nggak alami lah. Sedangkan si dokter alternatif obatnya itu herbal, asli dari alam 

boleh metik sendiri jadi nggak ada di apotik sekalipun, plus dapat air mineral kemasan 

mujarab yang di anggap bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan SUMPAH 

air ini nggak dijual juga di apotik. 
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Room Service 

 

Banyaknya pengobatan alternatif dikarenakan maraknya muncul orang-orang 

dewasa yang dengan sadarnya mengaku mempunyai cara untuk menyembuhkan 

berbagai macam penyakit jasmani dan rohani. Jadi jangan heran, saking menjamurnya 

pengobatannya alternatif, tak jarang kita melihat beberapa pengobatan itu di adakan 

di kediaman dokter alternatifnya sendiri ataupun di basecamp-nya, yaitu berupa ruko 

yang di jadikan klinik. Di kliniknya jangan harap ada suster mondar-mandir bawa 

map kaya di sinetron, atau perawat yang memakai topi putih kekecilan dan juga 

kamar-kamar berkelas layaknya di Rumah Sakit. Klinik pengobatan alternatif 

sederhana layaknya rumah sendiri, namun dipenuhi orang sakit. 

Beberapa dokter alternatif mengaku bahwa ruangan kliniknya lebih baik dari 

kamar di Rumah Sakit. Karena pasien di Rumah Sakit biasanya mengeluh kedinginan 

karena di kamar Rumah Sakit ada A.C nya. 
 

Oleh karena itu ruang inap klinik pengobatan alternatif tidak di beri A.C, 

hanya di banyakin jendelanya saja dan seketika bisa dibuka jika memang udara saat 

itu pengap. Kemudian si dokter alternatif ini membanding-bandingkan kliniknya 

dengan Rumah Sakit. Rumah Sakit itu katanya dingin, bau obat, susternya judes dan 

juga sunyi. Kalau di klinik itu ramai (banyak pasien yang mengerang kesakitan), adem 

(pengobatannya di gelar di teras) dan nggak bau obat (bahkan lebih parah yaitu bau 

minyak urut). Rumah Sakit memang sunyi dan sedikit menyeramkan, makanya ada 

cerita suster ngesot, hantu ambulance, padahal di klinik juga lebih angker lagi. Di 

Rumah Sakit nggak ada pasien kerasukan setan, di klinik banyak pasien kerasuka setan 

ikut antri bareng sama orang yang sakit umum. Jadi syukur-syukur setan yang 

ngrasukin nggak pindah ke pasien yang lagi di rawat inap di klinik pengobatan 

alternatif. Tapi gue belum pernah lihat film tentang setan di klinik pengobatan 

alternatif. 
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KETIKA KITA SEHAT MUNGKIN KITA MENGINGINKAN BANYAK HAL MULAI 

DARI MAKANAN, MINUMAN, GADGET, PASANGAN YANG CANTIK. TAPI 

BERBEDA DENGAN ORANG SAKIT, ORANG SAKIT TIDAK MAU APAPUN KECUALI 

SATU HAL, YAITU KEMBALI SEHAT. 

 

 
 

(dari blog Arief Hidayat) 
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