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Di rekam'di: 
Rumah pak Marjo 
di Pancoran

B. Edy Setya Budi 
Panggilan:Budi,But 
Kelamin :Laki-laki 
Lahir ïGombong (Jawa)
Keturunan; Jawa 
Umur :25 tahun
Pekerjaan:Pegawai biasa

M. R.Soemarja
Panggilan:Marjo,Pak Marjo 
Kelamin :Laki-laki 
Lahir îJokyakarta
Keturunan: Jawa !¿¦oi<ä dj>
Umur :55/60 tahun
Pekerjaan:Pensiunan pegawai menengah
Hubungan :Kenalan lama edy
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B. Maaf, paq, pakeq celana pendek, paq, he.
M. Tadi jadi nggaq kesini?
B. Tidaq, paq.
M. Koq pirang-pirang dino, he,

mustine sibuq tujuh belasan lo ni.
B. Ini, paq, kebetulan ini menjadi

panitia.
M. Panitia itu, ha, mangkanya itu.
B. Karnafal, ini pas sudah pergi karnafal^

Baru saya tinggal,ini sampeq 
ngurus karnafal «tuh¾· _

M. 0, karnafalnya hari ini toh?
B. Hari ini, paq.

/ /M. 0, pengin nonton sebetulnya saya.
Kan mobil-mobil yang dihias apa itu toh?

B. Kurang taoq. Saya rasa, iya, paq, 
tapi ini saya hanya antar Èr We 
aja, jadi anak-anak itu.

M. 6, karnafal antar Èr wé itu.
Kama di sana itu ada trek dihias-hias 
itu. Koq anu apa, e, ditutup plastik, 
kan kemarèn itu untuq hari ini apa 
mbesuq.

B. Saya rasa ini.
M. Tapi Èr We jugaq ini.
B. Èr W¿, Èr T¿.
M. Sekarang...

Iya.B



M. 6, terus, apa, c>, yang itu l¿
tingkat saq Dé ßé I, pabriq-pabriq, 
apa itu, apa sekarang apa mb^suq^ a, f 

B. Ha, itu. Saya rasaq ini hari jugaq.
M. 6, iya.
B. Kama ini kan minggu kan, hari pere.
M. Iya, e, memang harus...

Gimana ning sudah nggaq ada
perobahan apa-apa toh?

B. Saya?
M. Heqeh.
B. Nggaq ada ·
M. Sukur. Des ini hanya sibuq tujuh

belasan saja selama ini. Saya feirsaq k¿ra.,
apti>

kan dulu untuq rapat itu, foli ,A
apa-apa panitia foli , waktu saya

 ̂ Vtunggu nggaq dateng. Kan deq Edi 
baru itu. Untuq..

B. Itu, iya, itu tingkatan Èr We jugaq,
paq, pertandingan.

M. 6, pertandingan Èr We,
B. Untuk, untuk ini jugaq, paq,

menyambut tujuh belas Agustus.
M. Jadi ini , yah, sebentar lagi

ini , ya , saya macet koq jalan 
apa, ini tiga hari...

B. Ya.
M. Ini kan tujuh belasan semua ...
B. Ya.

Tapi sebagean , ya, sudah terkumpul.M



B. Hasil lah.
M. Pokoqnya, ya, segra dimolai.
B. Ya.
M. Ha ini malah, saya ada kabar baru tadi 
B, Iya.
M. Itu di Jokja lebih murah, telor tu.

Ning ceritaqnya, kaloq memang murah
0

kan. Bisaq dipakeq bes kan...
B. Bisaq.
M. ... sehari jugaq dateng. Sana

katanya berapa , empat ratus apa...
B. Ha, itu baàq. Ya.
M. ... lebih sedikit, kurang sedikit lah,

di J¿kja tu.
Ha, padahal Jokja sini kan ada bis 
satu hari.

B. Iya.
M. Iya. Kaloq mbawa nya dua ratus kilo

kan. Iya toh?
B. Kemana ajè dèh.

'tn'h
M. Mangkanya;yV des ini yang di sini untuq

permulaqan.
B. Iya.
M. A, kita jalanken.

Nanti kaloq sudah agaq...



B. Meningkat.
M. Meningkat }

Sana memang empat ratus.
Kaloq sampeq sini empat ratus lima 
puluh deh, kan lebih banyaq untungnya.

B. Iya.
M. Ya, sarap&q sini lima ratus lah.
B. Iya.
M. Kan kita bisaq jual lima puluh

lima ratus lima puluh. Saya kan 
sudah. Ya toh?

B. Iya.
M. A, tapi, ya, tidaq semua, tapi, ya,

kita harus bagi-bagi lah. Pokoqnya
sini itu bisa jalan dulu.
Lah, sudah itu nanti ada lagi tahap 
yang lebih mengejar banyaq untung.

B. Iya.
M. Dengan pergi kesana, pulang pergi itu,

lima ribu.
B. Iya.
M. Mbawanya...
B. Iya.
M. ... a, pulang pergi bisnya lima ribu.

TJntuq ongkosnya barang itu berapa?
Apa cukup lima ribu, apa sepuluh ribu.



B.
M.

B.
M.
B.
M.
B.
M.

B.
M.

B.
M.

B.
M.

B.
M.

Sepuluh ribu kaloq mbawaq seratus kilo 
kan pas. Tapi kaloq dua ratus kilo...
Lebih.
... kan mesti untung. Itu kita jugaq, 
a, ngarep-ngarep untuq, ya, terus 
konsultasi gitu lo . Kalo^ nggaq ada, 
ning ya sini itu saya sesudah jam 
tujuh malem...
Iya.

ilf̄o %¿.t$eíu»\
... i-tuAsetengah tujuh.
Kecuali mingguq.
Ya, minggu apa itu biasanya.
Jam tujuh.
Kaloq soré tu. Ni tadi baru kita jter¶¡' p^/ 
a¾j¾ kesana.

Iya.
Kaloq tidaq minggu apa-apa, biasanya 
malem nggaq pergi.
Iya.
Tapi kaloq pagi, ya, harus sebelum 
setengah tujuh, sudah , kita, ya, 
ngomong-ngomong sebentar, begitu.
Iya.
Tapi ini kaloq dèq Edi nggaq ada
perobahan, ya, sukur.
iya.

mestinya
Saya..,. Ning dèq Edi^kesibukan tujuh 
belasan, ya toh?

(MU



B. Iya.
M. Tadi rambutnya krinting, pakeq kaca 

mata .
B. Pakeq kaca mata, ya?
M. Ya, adiq mungkin.
B. Nggaq tau .

v vM. E, ya, yang sama-sama deq Edi itu, 
ya, krinting.

B. Iya.
M. Yang pakkq kaca mata itu yang kemarin 

itu jugaq.
B. Tapi ini , paq, secara kebetulan

saya nggaq bisa lama , karna saya 
hanya meninggalkan , dari star 
¿¡r We, tadi paq saya tinggal.

M. M.
B. Ya, maksutnya jadi sebelum muter

kan sa--  kelurahan tu, paq,
Manggarai. Jadi maksut saya pas 
star , saya jugaq pergi.

M. 0, iya (ketawa)
B. Jadi disangkanya mungkin ngawal ,

ato bagimana. Ha nanti sebelum 
dia masuk ke ¿r W¿ tempat saya
l ¿Er We dua , saya harus sudah ndahuluin.



M. Iya, e, pokoqnya ini atur sa^a,
pokoqnya saya mintaq, ya, dua tiga 
hari sekali kesini.

B. Iya. ,K¿t/1
M. Saya kan kaloq bisaq tujuhA

belasan
B. Iya.

$<2*1—
M. Itu^kemarin yang dateng kesini

sebetulnya mau kasih rejeki.
Tapi ini masih dalem keadaqan yang 
belum jelas.

B. Iya.
M. Yang kemarin itu kan yang mau

masang tilpun. Pokoqnya sudah dari 
rumah kemarin sudah mau dipasang, 
tapi koq rupanya ada keributan 
dikacoq orang. Lalu kan waktu 
kesini kan sama-sama dáq J¿di

B. Iya
M. A, ]

B.
M.

dateng kesini, kita udah mbawa uang 
satu juta , koq sudah dibayar orang 
laen.
Iya.
Ini sedang mau bàru diurus. Orang 
yang bisaq mbayar itu dari mana.



B.
M.
B.
M.

B.
M.
B.
M.

B.
M.

B.
M.

B.

Iya.
Padahal kita sudah harapkan dua ratus,
Iya.
Dua ratus untuq saya.
Mau di - kan tanggal empat belas 
toh?
Iya.
Deq Edi kesini. 
Iya.

agaq s¿rlan toh? 
B. Iya.
M. Empat belas

Ha, kan dia tanggal empat belas yangA
siang kan kita sudah datang jam 
setengah empat at¿ sama-sama dèq èdi, 
masuq bareng kan kan itu mudun itu. 
Iya.
Mblsuq pagi sudah. Paginya saya
mintaqken uang toh sama overste
ß
Oj»iq . Satu juta, e, tau - tau 
dikantor tilpun sudah dibayar orang 
hari Kemisnya. È, hari Kemis, ya, 
hari Kemis. Dia kan hari Kemis 
kesini Kemis sore.
Iya.
Tu Kemis pagi dibayar orang.
Kita mau mbayar Jumqat pagi.
Iya.



M. Ha, ini baru diurus. Terus sampeq 
jumqat malem ngurusnya sampeq jam 
sepuluh malem. Ha ini mudah-mudahan 
ada penyelesaian, artinya kaloq dia 
nyerobot, ya, supaya tidaq seratus 
person keuntunganya. Coba , ya, 
keuntungannya —  tujuh ratus lima 
puluh.

B. Tujuh ratus lima puluh?
M. Iya. Kan pemasangan tilpon itu

kira-kira hanya tujuh ratus lima 
puluh, nanging tapi tetep dibayar 
satu tiga delapan juta . Untuq 
orang tiga.

B. Iya.
M. E, empat.

rWa, terusAperutnya rodo anu, abis 
sakit, ya toh? Wong sudah dia 
memberi tau . Tu kan...

B. Iya.
M. ... Kemis sór4,

"Paq Marjo mbésuq mbayar."
"Mbayar ¿ke ." Pagi kesini. Terus
kekantor mintaq uang, sudah disediaken,
tapi koq kemarin Kemisnya ada yang

/kesitu mintaq uang. 0, la itu. Jugaq 
bisaq mbayar. Ini baru mau diurus.



B.
M.
B.
M.
B.
M.
B.
M.

B.
M.

B.
M.
B.
M.

B.
M.
B.
M.

Jugaq soal telpon jugaq itu. 
Iya.
Jadi ada dua orang.
Dua orang, yang ngurus itu.
/0.
A t &.. •

cl/a.
At 6 memang suruan dari sana, apa?A
Ha, iya, apa ini, kan hubungan dengan 
orang dalem terus.
Iya.
Yang kesini sudah kelangan uang berapa 
puluh ribu tu.
Masih memberikan terus, ya?
Memberikan pada orang dalem.
Ó, ya.

S«y«L
Supaya orang itu dapet tilpon yang bagas 
urus

s·£tks¾i. Tau - tau ada orang lain 
yang ngurus jugaq untuq orang itu. 
Telporm̂ --y¾e, satu itu?
Iya.
6.
La ini, jadi tapi untung baru dibayar 
separo. Baru dibayar sa—  separo itu 
satu juta dengan penjelasan kama 
cepet dia dapet dua juta ·



Ha ini nanti kita mau 
mempertahanken kaloq tidaq satu 
tiga prapat juta , ya, sudah, tapi 
untuq di sini untuq saya dua ratus 
lima puluh, untuq , ya, dengan cara 
bag¿mana ini masih diurus, ini 
kan orang Pe De Ka sama rombongan 
Auri.

B. Iya.
M. Sama orang, ya, caloq-caloq biasa

tu, koq bisa . La sini yang 
membentuq itu dari pusat kantor 
tàlpon ini. Kalo ini ternyata ada 
dua orang koq tidaq bilang. La itu. 
Tapi ini yang saya punya teman terus 
konsultasi kesini. Ha ini, koq dengan 
ini terus. Tau - tau koq mbawaq 
t^lpon persis koq. Ini ada uang malah. 
Ha ini.
Ya, pokoqnya d¾q Edi tiap dua tiga hari 
saya mintaq kesini, karna , ya, 
meskipun dengan seratus, kita m¿lai 
dulu seratus. Belum yang dari sini.



B. Pokoqnya kita, kita...
M. Atur.
B. ... liat keadaqan , ya, paq.
M. Untuq star itu.
B. Ya, mudah-mudahan bisaq secepatnya,

bisaq baeq.
M. Pokoqnya sering kemari.
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