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[ Introduction To HITMAN SYSTEM ] 
 
Didirikan pada awal tahun 2006, Hitman System adalah pionir dan satu-satunya 
organisasi pengembangan diri di Indonesia khusus melayani para pria yang ingin 
memaksimalkan kehidupan romansa mereka.  
 
Tiga orang tokoh yang berdiri dibalik momentum tersebut adalah Jet Veetlev, Kei 
Savourie, dan Lex dePraxis yang masing-masing sudah mengalami berbagai kasus 
dan keputusasaan dalam dinginnya dinding gua jomblo.  
 
Lalu setelah selama lebih dari 10 tahun mengamati pola-pola interaksi manusia pra 
dan pasca relationship, mengikuti seminar dan pelatihan, membaca semua buku 
seputar psikologi, mempelajari sejumlah terapi klinis dan alternatif, dan juga banyak 
eksperimen-eksperimen pribadi, mereka berhasil mengembangkan seperangkat 
modul praktis baru yang benar-benar dapat memberikan hasil yang diinginkan dan 
layak didapatkan. 
 
Seiring perjalanan, mereka juga menemukan ada banyak sekali pria-pria lain di 
luar sana yang mengalami hal serupa.  
 
Atas semangat berbagi dan kebersamaan tersebut, mereka mulai mencoba 
menuangkan buah pikiran dan pengalaman mereka dengan format yang unik.  
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Tanggal 13 Februari 2006, lahirlah Hitman System sebagai satu-satunya live 
interactive workshop yang berfokus untuk menggembleng dan membagikan solusi 
dan rahasia kesuksesan romansa dalam membuka hubungan dengan wanita di 
mana saja dan kapan saja.  
 
Hitman System bukanlah dating agency, friendship network, speed dating, blind 
dating, atau biro jodoh karena hal demikian tidak akan pernah benar-benar 
menggenapi apa yang mereka janjikan selain berperan sebagai mak comblang 
murahan. 
 
Dengan slogan From Lossy To Glossy, setiap program dan produk yang disediakan 
berbicara tentang metamorfosa, perubahan paradigma, tehnik rahasia, dan semua 
senjata yang Anda perlukan untuk menjamin kesuksesan Anda, dan dapat dipelajari 
oleh semua pria tanpa terkecuali. 
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[ The Mantra FROM LOSSY TO GLOSSY] 
 

Lebih dari sekedar tagline, ini adalah target yang Jet, Kei, dan Lex janjikan dalam setiap 
program dan produk romansa HitmanSystem.Com. 
 
Sekalipun baru dapat diformulasikan pada kelahiran Hitman System di awal 2006, 
kalimat ‘From Lossy to Glossy’ tersebut sepertinya sudah menjadi bagian yang intim dan 
erat sekali, seolah-olah mereka kenal semenjak kecil.  
 
Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, mereka belum menyadari bahwa ide dan prinsip 
tersebutlah yang terus menjadi energi, semangat, panduan, dan moto yang membuat 
mereka menempa kehidupan seperti yang sudah mereka alami dan terus kerjakan 
sampai sekarang ini.  
 
Justru terlahir dalam keluarga yang sederhana dan harus menjalani berbagai 
kemalangan, periode sulit, ketidakpuasan, dan tekanan-tekanan lainnya yang 
membukakan mata mereka akan hal-hal normalnya yang lolos dari mata orang lain.  
 
Apapun yang tidak membuat kita mati, akan membuat kita bertambah kuat dan dewasa.  
 
Itulah yang melatih kepekaan mereka untuk melihat jaring-jaring kasat mata yang 
terjalin satu sama lain, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, membentuk matriks 
kehidupan yang sangat kompleks namun juga terlihat begitu cantik dan elegan pada 
saat yang bersamaan.  
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Ketidakmengertian akan hal tersebut membuat orang merasa lemah tak berdaya, selalu 
kalah, diperlakukan tidak adil, dan putus asa menjalani setiap aspek kehidupannya 
sehari-hari. 
 
Anda sering bertemu orang-orang yang demikian dalam media massa setiap hari 
dengan label-label khusus yang diberikan masyarakat kepada mereka, seperti 
Pembunuh, Pemerkosa, Pencuri, Perampok, Penipu, Penodong, Pengebom, Penganiaya, 
Penggelap, Penadah, Pelaku Bunuh Diri, dsb.  
 
Orang-orang tersebut pada dasarnya adalah orang baik yang sayangnya mengijinkan 
dirinya dikendalikan oleh dunia sekeliling, menjadi bulan-bulanan nasib, dan 
melampiaskan keberhargaan serta kreatifitas hidupnya dengan bentuk yang emosional 
dan destruktif.  
 
Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika Anda mengerti bagaimana cara kita 
menghargai diri kita sendiri dan menggali setiap potensi untuk dioptimalisasikan, 
daripada mencari solusi di luar sana, menganggap situasi atau orang lain bertanggung 
jawab atas ketidakpuasan yang kita alami dan membalas dendam pada mereka.  
 
Itulah yang ingin sampaikan oleh Hitman System. 
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Kejombloan dan kesendirian Anda tidak disebabkan oleh wanita-wanita rese yang terlalu 
pemilih, atau persaingan dari pria-pria yang semakin kompetitif, ataupun situasi lainnya 
yang tidak pernah mendukung Anda.  
 
Anda juga tidak akan menemukan kehidupan romansa yang diinginkan bila Anda 
berusaha mempelajari segala sesuatu tentang wanita agar bisa menaklukkannya atau 
mempelajari trik-trik komunikasi agar bisa mengalahkan pria lainnya.  
 
Semua itu justru akan membuat Anda lebih sengsara dan tersesat daripada sebelumnya. 
Jawaban yang Anda cari ada di dalam diri Anda sendiri yang bisa ditemukan lewat 
proses transformasi 'from lossy to glossy' .  
 
"Segala sesuatu adalah proses, proses adalah segala sesuatu, dan segala sesuatu yang 
bukan proses adalah mati, sekalipun seseorang harus mati untuk bisa memulai proses," 
demikian kata Lex dibalik asap dan jubah misterinya.  
 
Tidak perlu memaksakan diri untuk memahaminya jika Anda tidak langsung menangkap 
dalam lima detik pertama.  
 
Yang penting Anda tahu Anda sedang dalam perjalanan seperti itu ketika Anda bisa 
memakai cermin masa kini untuk melirik bayangan Anda di masa lalu dan menemukan 
bayangan Anda di masa mendatang.  
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‘From Lossy to Glossy’ lebih bersifat petualangan filosofis tentang dunia romansa 
daripada seperangkat jawaban-jawaban instan, karena sampai detik ini pun para 
instruktur masih terus menemukan kejutan dan berusaha memetakan baru yang mereka 
temui dalam perjalanan.  
 
Sama seperti tidak ada yang disebut Total Lossy, para instruktur juga tidak percaya 
dengan adanya status Ultimate Glossy; Anda tidak perlu menargetkan diri untuk 
mencapai status demikian. 
 
Oleh sebab penting sekali Anda menangkap general keypoints dalam rangkaian kalimat 
‘From Lossy to Glossy’ agar Anda dapat menilai apakah setiap program dan produk 
dalam website ini sepenuhnya konsisten satu dengan lainnya dan dengan apa yang 
disampaikan dalam halaman ini. 
 
‘Lossy’ [baca: losi] mengacu pada sikap seorang pria yang berangkat dari paradigma 
bahwa dirinya tidak memiliki cukup kualitas untuk LAYAK mendapatkan apa yang dia 
inginkan.  
Huruf kapital di atas bukan tanpa sengaja, karena salah satu formula universal yang 
para instruktur temukan secara pribadi adalah apa yang Anda dapatkan tidak 
bergantung pada apa yang Anda inginkan, melainkan apa yang Anda LAYAK dapatkan. 
 
Jadi jika seorang pria mendekati seorang wanita dengan cara merayu-rayunya atau 
membelikan barang, maka itu berarti dia menginginkan wanita itu namun kemungkinan 
besar tidak layak mendapatkannya.  
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Mengapa?  
 
Karena pria tersebut sekalipun mengetahui dirinya yang kurang berkualitas, bukannya 
mencoba menggali dan melatih agar kepribadiannya memiliki apa yang diperlukan, dia 
malah berusaha menutupinya dengan mengandalkan hal-hal lain, seperti keahlian 
bermulut manis dan merayu.  
 
Sebagian pria lainnya akan memakai kemewahan akses finansialnya atau menonjolkan 
kelebihan fisik yang di atas rata-rata agar wanita tertarik menghabiskan waktu 
bersamanya.  
 
Ada banyak elemen lain yang membuat hal-hal di atas tergolong Lossy, namun yang 
paling krusial adalah karena itu semua bersifat pengobatan temporer saja.  
 
Bayangkan apa yang akan dirasakan oleh sang wanita setelah dia menghabiskan waktu 
cukup lama dengan pria tersebut untuk akhirnya mengenal kebobrokan apa yang 
tersembunyi di dalamnya.  
 
Nyaris tidak ada substansi yang berharga dibalik semua permainan tersebut.  
 
Lossy karena mereka menggantungkan kehidupannya berdasarkan hal-hal eksternal dan 
penilaian orang lain, atau dalam hal romansa, berdasarkan penilaian sang wanita 
idamannya. Dia akan melakukan apa saja yang terpikir olehnya untuk bisa 
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mendapatkan seorang wanita, TANPA memikirkan apakah sebelumnya dia sudah cukup 
LAYAK mendapatkannya.  
 
Pertanyaannya, apa yang dicari oleh wanita?  
 
Seorang pria.  
 
Hanya saja, tidak semua orang yang memiliki penis secara otomatis dianggap sebagai 
pria.  
 
Sebagian besar dari mereka masih berstatus anak pria, yakni mereka yang belum 
mengoptimalkan seluruh atribut kepriaan yang seharusnya mereka miliki.  
 
Setiap program dan produk Hitman System disusun sedemikian rupa dan 
dikoordinasikan satu dengan lainnya agar secara konsisten berfokus pada 
mengembangkan pribadi Anda agar LAYAK memiliki apa yang apa Anda inginkan dan 
seharusnya Anda dapatkan.  
 
Jadi apakah 'Glossy' [baca: glosi] itu?  
 
Tidak lebih dari sikap seorang pria yang membuat dirinya layak mendapatkan apa yang 
dia inginkan dengan cara memaksimalkan setiap nilai internal dan potensi kualitas yang 
dia miliki sebagai seorang pria yang sesungguhnya.  
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Kalau Anda sudah mengurus diri Anda dengan baik, memperbaiki dan mengembangkan 
kepribadian hingga mencapai kualitas tertentu, maka Anda layak mendapatkan apapun 
yang Anda inginkan sepanjang hal tersebut sebanding dengan kualitas yang Anda miliki.  
 
Bagaimana mungkin Anda jadi ngarep jika Anda tahu wanita-wanita di luar sana secara 
otomatis tertarik dengan pribadi Anda yang jauh lebih utuh, lebih terpoles, lebih dewasa 
dibandingkan dengan pria-pria lainnya yang masih bertingkah seperti anak pria? 
 
Namun untuk dapat menghidupi perjalanan seperti itu, Anda harus mengijinkan diri 
Anda untuk digembleng dan dipaksa untuk keluar dari daerah kenyamanan dan meraih 
kembali Kepriaan Anda yang sempat terhilang, seperti apa yang Jet, Kei, Lex, seluruh tim 
kru dan puluhan alumni lainnya terus lakukan setiap hari.  
 
Itulah fokus dan esensi dari 'From Lossy to Glossy', mantra solusi romansa yang Anda 
butuhkan. 
 
Selamat meraih kembali Kepriaan Anda yang terhilang. 
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Disclaimer : Semua tokoh didalam cerita ini merupakan rekaan semata. 
Kesamaan nama, tempat, kejadian, merupakan ketidaksengajaan. Beberapa 
hal di dalam kisah ini merupakan fakta yang pernah saya alami sendiri.  
 
 
 

The Story Of Ngarep 
 
“Sialan!” umpat saya sambil menatap layar handphone.  
 
Supir menengok menatap heran, “Kenapa?” 
 
“Gapapa,” jawab saya sekenanya tanpa melihat ke arah dirinya. 
 
Hari itu mungkin merupakan salah satu hari terburuk sepanjang hidup.  
 
Hari itu untuk kesekian kalinya, saya ditolak.  
 
Ingin rasanya saya berteriak kencang mengutuk semua orang. Hari yang 
harusnya indah menjadi rusak karena saya ditolak. 
 
Yap, saya sukses ditolak oleh seorang wanita yang saya kejar terus-menerus 
selama hampir 2 tahun.  
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Handphone di tangan ini  menyala menunjukkan SMS yang menghancurkan itu. 
 
“Selama ini aku anggap kamu teman aja, sorry ya.. kita tetep temenan kan. 
Enakan jadi teman kan..” 
 
SMS yang mengakhiri perjuangan saya selama ini.  
 
“Huah,” saya menghela nafas dengan berat, berusaha mengeluarkan sesuatu 
dari dalam dada. Pandangan pun kabur menatap jalanan di depan yang ramai.  
 
Suara lirih lagu Savage Garden mengalir masuk ke telinga, tapi saya tidak bisa 
mendengar apa-apa. Yang ada di kepala hanyalah rasa pedih dan sakit hati. 
 
Sekali lagi saya ditolak.  
 
Rasanya sudah tak terhitung berapa kali saya ditolak. Tetapi baru kali ini saya 
ditolak lewat SMS. Mungkin karena memang saya ‘menembak’ dia lewat SMS. 
 
“SIALAN!” umpat saya lagi tapi kali ini dalam hati.  
 
Umpatan untuk teman-teman saya yang menyarankan sudah saatnya saya 
mengutarakan perasaan sebelum terlambat. Duh, kenapa saya kemarin harus 
mengikuti apa yang mereka sarankan?!  
 
Tapi jujur saja, saran mereka itu memang masuk akal karena saya sudah cukup 
lama mengejarnya.  
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Saya tahu kali ini mereka akan mengomel karena saya menembak lewat SMS. 
Tapi itu karena saya selalu kehilangan kata-kata ketika sedang bersamanya;  
jadi saya pikir lewat SMS memang paling pas.  
 
Sekali lagi kenyataan berkata pahit.  
 
Saya menghela nafas dan memori-memori mengenai wanita itu berputar di 
otak. Wangi rambutnya, tawanya yang lepas, suaranya yang terkadang cadel, 
tangannya yang lembut.  
 
Sheila, andai saya bisa memutar waktu dan membatalkan tindakan tadi. 
 
ARGH!!! Bisa gila kalau begini terus.  
 
Saya harus berbicara dengan seseorang. Menumpahkan emosi dan mencari 
teman yang mengerti rasanya patah hati. 
 
“Pak, gak jadi pulang deh! Anterin saya ke rumah Ivan!”  
 
Pak supir mengangguk ringan.  
 
Ivan adalah teman baik saya, sahabat semenjak bangku SMP sampai sekarang 
di kampus. Teman seperjuangan dalam soal romansa, teman yang saling 
memberi saran dan mendukung. Yeah, teman ngobrol yang paling saya 
butuhkan sekarang ini. Seorang teman yang bisa memberikan jalan keluar atau 
sebatang rokok. 
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“Pak langsung pulang aja, tar saya pulang sendiri,” kata saya saat melompat 
turun dari mobil. 
 
“Okeh, Boss,” sahutnya meninggalkan saya setelah menekan bel rumah Ivan. 
 
“Oit, kenape loe?” kata pertama yang muncul dari mulut Ivan begitu membuka 
pintu dan melihatku tertunduk lesu 
 
“Biasa..” sahut saya dan langsung berjalan masuk dan langsung menuju 
kamarnya dan melompat ke tempat tidurnya. Aroma rokok tercium keras di 
kamar. Komputer di meja belajarnya sedang memutar MP3 jazz. 
 
“Monyet! main masuk kamar aja! Gak ada sopan-sopannya!” Ivan mengomel 
sambil menutup pintu kamarnya. 
 
“Muka lo berantakan man! Kenapa sih? Gak dibales smsnya sama Sheila?” Ia 
langsung menyerocos sambil duduk membelakangi saya.  
 
“Mending gak dibales deh.. Ini lebih parah! Ancur man!” sahut saya sambil 
tiduran dan menatap dinding kamarnya yang ditempeli poster Pamela Anderson 
dalam pakaian renang Baywatch.  
 
“Ancur apaan?”  
 
“Pokoknya ancur udah! TAI !!!”  
“Hahahaha.. ngomong apaan sih! Masa sms gak dibales sampe segitunya.”  
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Ia berkata sambil mengetik sepertinya tugas kampus atau mungkin sedang 
mengupdate profile friendsternya. 
 
Sebuah poster hitam juga menempel rapih di langit-langit kamarnya. Poster 
para superhero yang sedang menggotong peti mati berlambang S dan sebuah 
kalimat menghiasi poster itu. 
 
SUPERMAN IS DEAD.  
 
Ah poster yang tepat menggambarkan hati saya saat itu.  
 
MATI 
 
“Gue ditolak man..” 
 
Mendadak saya tidak lagi mendengar suara ketikan, tetapi suara bangku 
bergeser. Ivan membalik badannya dan menatapku langsung. 
 
“Ape?” 
 
“GW DITOLAK!!”  
 
“APE!! Ditolak?? Sama siapa?” Dia benar-benar tampak terkejut, “Tunggu, 
sama Sheila??”  
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Saya tidak menjawab hanya mengangguk pelan sambil memijat-mijat kepala 
yang rasanya ingin pecah.  
 
“Serius lo!! Lo ditolak? Lo mang dah nembak? Kapan? Mang Lo ketemuan?” 
Ivan mencecar dengan cepat. 
 
“Bagi rokok man…”   
 
Dia melemparkan kotak Marlboro merahnya setelah ia mengambil satu batang 
terlebih dahulu. 
 
Nikotin rasanya paling pas saat itu. Rokok yang biasanya bisa kutarik dengan 
ringan saat itu rasanya sangat berat, tetapi justru itu yang saya butuhkan. Rasa 
hangat dan nikotin yang keras masuk cepat ke otak di sedotan pertama. 
Tenggorokan meronta pelan saat saya menghembuskan keluar asap putih 
dengan berat. 
 
“Iya gue ditolak, gue gak ketemuan. Tadi gue tembak lewat sms,” saya 
menjawab tanpa melihat dirinya. 
 
“GOBLOK!! Siapa yang suruh lewat SMS! Kan gue udah bilang ajak makan 
keluar! Trus ngomong di mobil pas pulang…”  
 
Seperti yang diprediksikan, Ivan pasti mengomel. 
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Ya seharusnya itu yang sayalakukan tetapi kemarin malam saya tidak bisa 
berkata apa-apa karena Sheila tampak sedang bad mood. Dan juga saya 
terlalu grogi.  
 
“Gue gak bisa ngomong semalem man! Semalem dah gue ajak keluar tapi 
jadinya basi! Otak gue penuh sama skenario buat nembak jadinya gue diem 
mulu, grogi!” 
 
Saya menarik lagi nikotin ke dalam paru-paru untuk menahan sesuatu yang 
meronta-ronta di dalam dada. Seperti rasa sakit yang ditusuk-tusuk tetapi tidak 
jelas. 
 
“Terus kenape elo tembak juga pake sms!!”  
 
“Ya gw dah gak tahan, lo orang pada bilang mendingan tembak sebelum jadi 
basi! Jadi tadi gw tembak! Gue dah gak tahan lagi man! Gue pengen dia jadi 
pacar gue!” saya setengah berteriak. 
 
Ivan terdiam menarik rokoknya dan mengeleng-gelengkan kepalanya. 
 
“Anjrit tuh Sheila! Padahal gue kira lo bakal diterima! Dah deket banget, pergi 
juga ama lo terus tiap sabtu!” 
 
“Hmm..” saya hanya bisa mengangguk. 
 
“Terus tiap malam lo telepon kan? Sebelum tidur juga kan?” 
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“Iyee.. Tiap sabtu pergi ama gue, nonton, makan, jalan-jalan, dugem, sebelum 
tidur gw telepon. Pagi gue bangunin.. pokoknya semua saran dari lo semua gue 
udah lakuin!” 
 
“Terus dia ngerespon kan?” tanyanya lagi. 
 
“Iya sih, dia suka minta gue anterin dia, jemput dia, curhat ke gue soal temen-
temennya. Ya lo tau lah gue sering cerita ke elo kan!” 
 
“Trus dia ngomong apaan pas nolak?”  
 
“Neh baca sendiri,” saya melemparkan handphone ke arahnya, malas untuk 
mengatakan kalimat yang menghancurkan itu. 
 
Ivan membaca sms itu, matanya melotot. 
 
“Gila nih Sheila! Kalau emang cuman anggep temen kenapa pake kasih respon 
segala ke elo!” 
 
“Iya!! Parahnya itu!! Kalo gak suka kenape gak bilang dari awal! Justru karena 
dia kasih respon gue berani nembak! Tae lah!” 
 
“Jangan-jangan karena elo gak gentle kali nembaknya bro?” Ivan 
mengeluarkan alasan yang dari tadi juga sudah menghiasi kepala saya juga. 
 
“Mungkin juga sih.. tapi..” 
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Saya terdiam, nikotin membuat kepala makin berat. Dada rasanya terlalu berat 
sekarang, sesuatu sepertinya hendak keluar dan meledak. Mata sepertinya 
menjadi rabun. 
 
“Iya sih gak gentle banget, tapi gue musti gimana lagi Van! Gue dah pengen 
banget sama dia! And hari ini kan Valentine juga!”  saya menyambung alasan 
itu, membuatku tersadar kalau Valentine tahun ini sangat menyedihkan. Sama 
seperti Valentine tahun-tahun kemarin.  
 
SUCKS! 
 
“Dia pernah ngomong gak or kasih signal minta ditembak gak?” Ivan bertanya 
dan menyalakan rokok keduanya.  
 
“Ya sering lah, orang kita dah kayak orang pacaran kan, pergi berdua or 
kadang rame-rame ama anak-anak tapi dia nempel sama gue. Gue anter 
jemput tiap pergi. Gak ngerti gue! Telepon kalo malem bisa sampe 4 jam!” 
 
Ivan hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menghembuskan pelan-
pelan asap rokoknya.  
 
“Tai! Gue gak ngerti kenapa gue ditolak! Kenape gue cuman dianggap temen 
sama dia! ARGH!” 
 
Saya ingin berteriak, mengeluarkan rasa sakit di dada ini.  
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“Pake ngomong kita tetep temenan lagi yak. Standard banget, ” tambah Ivan. 
 
“Persis kayak si Elisa waktu Sma dulu pas nolak gue.. inget gak lo?” 
 
Dia mengangguk, “Iya ya.. waktu itu juga kayaknya elo dah deket banget kan! 
Sampe kursus bareng kalo ngga salah.” 
 
Pikiran ini melayang ke masa SMA. Satu perempuan yang manis dan lucu.  
Elisa merupakan salah satu perempuan yang menolak saya dengan halus. 
Setelah PDKT nyaris selama 1 tahun, cinta saya kandas. 
 
“Gue dulu pake bela-belain ngeles Inggris di tempat dia ngeles biar bisa 
bareng. Eh ujungnya ditolak juga.”  
 
Ya waktu itu saya ikut Elisa mengambil kursus bahasa Inggris di daerah kota 
supaya saya bisa sekelas dengan dia. Hasilnya Elisa berhenti kursus karena 
malas dan saya terpaksa melanjutkan kursus tersebut sendirian karena sudah 
kepalang tanggung. Pikiran tentang Elisa dan Sheila bercampur ditambah lagi 
dengan perempuan-perempuan lain yang pernah menolak saya. Semuanya 
memberikan alasan yang mirip..  
 
“Tai! Gue cape man! Bangsat!” saya mengumpat dengan tak beraturan begitu 
panjang sampai saya juga tidak mengerti apa yang diumpatkan.  
 
“Lo dah coba telepon Sheila lagi lom?” 
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“Udah lah!”  saya melihat Ivan dengan kesal, “Dia paling bilang sorry lagi. Dia 
gak ada perasaan lebih ke gue. Gue cuman teman baiknya doank. Gak bisa 
lebih, anjrit!”  
 
Kalau tidak ada rokok ditangan mungkin saat itu saya sudah meneteskan air 
mata. Nikotin memang cukup ampuh untuk meredam sedikit duri dalam dada. 
 
Kami terdiam beberapa lama, sama-sama menghembuskan rokok. Pikiran saya 
berkelana mengingat-ingat kenangan bersama Sheila.  
 
“Gue salah dimana ya man?” saya bertanya tanpa mengharapkan jawaban.  
 
“Gak ngerti man, tapi kayak gue bilang tadi, cara lo nembak, mungkin…” 
 
Saya mengangguk-angguk kecil, rasanya masuk akal memang. Karena saya 
tidak gentleman dengan ngomong langsung. Harusnya saya gentleman karena 
perempuan suka dengan gentleman. Paling tidak majalah-majalah mengatakan 
seperti itu. Tetapi entah kenapa rasanya kalaupun saya ngomong langsung 
jawabannya akan sama juga.  
 
Ada beberapa hal yang saya tidak ceritakan ke Ivan tentang Sheila. 2 bulan 
belakangan Sheila kadang seperti menjauh walaupun tidak sering, saat saya 
mengajaknya pergi berdua saja kadang dia menolak. Tetapi saat itu saya pikir 
dia memang sedang malas pergi atau sedang bosan jalan-jalan. Atau saat dia 
tidak membalas sms saya sampai saya harus mengirim SMS dua kali lagi. 
Tetapi mungkin saja dia sedang ribet banget waktu itu. 
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Sekarang saat otak saya bekerja dipacu nikotin, fakta-fakta itu menunjukkan 
kalau memang mungkin Sheila hanya menganggap diriku sebagai teman saja. 
Dan rasa-rasanya lebih banyak respon yang saya berikan dibandingkan dirinya. 
 
“Belakangan sebelum ini Sheila sih emang agak menjauh, man..”  
 
Saya memutuskan untuk menjelaskan kepada Ivan. Berusaha mencari alasan 
kenapa dia sampai menolak pernyataan suka saya padanya. 
 
“Hmm, jangan-jangan ada cowok lain yang deketin juga? Si Tommy kayaknya 
juga masih deketin deh,” tanya Ivan tanpa memperdulikan ucapan saya 
sebelumnya. 
 
“Gak tau deh man.. bisa jadi sih, kalau emang bener ya pantes sih gw kalah.. 
Since si Tommy bawanya Mercy.” 
 
“Iya kalah lah, loe cuman bawa Kijang,” sambungnya memberikan fakta yang 
agak keras.   
 
“Bangsat! Gue kesel banget sumpah!” saya mengumpat bukan karena saya 
kalah tajir atau kalah kaya. Saya mengumpat karena memang hanya itu yang 
bisa saya lakukan. 
 
Saat itu dada ini terasa sangat sakit, mengiris-ngiris. Setiap kali nama Sheila 
disebut jantung berdegup kencang seperti ingin meledak. Mellow, sendu, lesu, 
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perasaanku kacau balau. Rasa-rasanya dunia juga mendadak berubah kelam 
dan gelap. 
 
“FUCK!” 
 
“Ya udahlah man..lupain aja,” Ivan menyadarkan saya dari lamunan, “Sama si 
Cindy aja dia kan deket juga sama elo man.” 
 
“Cindy? Ah Males!” 
 
Saya memang memiliki beberapa teman perempuan yang cukup dekat saat ini. 
Salah satunya Cindy. Dia sudah mengenal saya sejak 1 SMA, dan baru 
belakangan saja dia menjadi dekat karena memang satu jurusan di kampus. 
Anaknya lucu dan lumayan manis, tetapi… 
 
“Si Cindy tuh suka banget sama elo man! Dah jadiin aja, elo tembak sekarang 
dia juga pasti nerima elo!” 
 
“Gue dah tau! Tapi gak tau napa gue gak bisa suka ama dia, Van. Gue cuman 
anggep dia temen ngobrol.” 
 
“Yahh daripada elo jomblo!” 
 
“Argh!! Gue gak ngerti man! Gue dah pernah coba suka sama si Cindy, tapi 
entah kenapa rasanya males!” 
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“Mungkin karena dia terlalu agresif sama elo kali?” Ivan menarik rokoknya. 
  
“Emang dia agresif banget,” saya menjawab. 
 
“Bisa jadi begitu, kalo gue sih agak males kalau cewek super agresif, ngarep 
banget keliatan dia ama elo.” 
 
“Iya bener, si Cindy tiap malem SMS ke gue ngucapin met tidur sampe gue 
bosen. Kalo ada apa-apa nanya ke gue. Tiap sabtu ngajakin gue jalan, padahal 
dah tau gue mau pergi sama Sheila. Ampe gue dah coba menjauh, eh malah 
makin nempel. Gue ledek-ledekkin and resein, tetep sama juga nempel. Ngga 
abis pikir gue kenapa bisa begitu.” 
 
Ivan terdiam sejenak lalu tertawa keras mendengar jawaban saya itu. 
  
“Hahaha.. goblok-goblok! Perempuan yang elo jauh-jauhin makin nempel, yang 
elo ngarep banget malah nolak.” 
 
“Sialan lo!” saya melempar puntung rokok kearahnya.  
 
Saya menyalakan lagi rokok baru. Di tarikan pertama, kata-kata Ivan tadi 
merasuki otak seperti setan mengiang-ngiang tanpa henti. Memutar otak dan 
menambah rasa sakit di dada. 
 
“Perempuan yang lo jauhin dan resein makin nempel, yang elo ngarep banget 
malah nolak,” terus tergiang. 
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Ivan masih tertawa, menertawakan nasib saya yang buruk, mungkin juga 
menertawakan ironi di kata-katanya. Dan entah setelah berapa lama otak saya 
berputar keras, rasa sakit di dada berkurang dan saya menyadari sesuatu. Ada 
yang lucu didalam kata-kata Ivan tadi. 
 
Kata-kata Ivan terus berputar di udara dan seperti computer otak saya 
mencerna ironi tersebut, mencerna kehidupan romansa saya. 
 
Ya saya melihat suatu kesalahan di sana.  
 
Satu kesalahan yang dilakukan waktu saya mendekati Elisa dan yang saya 
ulangi lagi saat mendekati Sheila dan kesalahan yang sama yang dilakukan 
oleh Cindy kepada saya.  
 
Kesalahan yang paling awal yang menimbulkan kesalahan-kesalahan lain. 
Seperti teori Butterfly Effect yang mengatakan, “Satu kepakan kecil sayap 
kupu-kupu di Meksiko bisa menyebabkan badai topan di Eropa.”  
 
Satu kesalahan yang menyebabkan kesalahan-kesalahan lainnya terjadi  
secara alami. 
 
Satu kesalahan yang menyebabkan saya melakukan kesalahan-kesalahan 
yang tanpa saya sadari menghancurkan. Kesalahan-kesalahan yang saya 
belum pahami sekarang, tetapi setidaknya saya menemukan satu sumber 
paling besar yang menjadi pemicu atau penyebab kehancuran kehidupan 
romansa ini. 
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“Perempuan yang lo jauhin dan resein makin nempel, yang elo ngarep banget 
malah nolak..” 
 
Ngarep 
 
Satu kata yang membuat saya mabuk cinta terhadap Elisa sampai rela 
mengikuti kursus inggris dan melakukan apa saja. 
 
Ngarep. 
 
Satu kata yang menyebabkan saya mengejar Sheila selama 2 tahun dan 
berakhir sedih. 
 
Ngarep. 
 
Satu kata yang membuat saya menjauhi Cindy. Satu kata yang membuat Cindy 
melakukan segala sesuatu yang membuat saya malas kepadanya. Dan tanpa 
saya sadari saya melakukan semua itu pada wanita yang saya sukai.. 
 
Saya mungkin belum tahu kesalahan apa yang ditimbulkan oleh Ngarep. Tapi 
setidaknya sekarang ini saya tahu kesalahan terbesar yang sering dilakukan 
orang-orang yang tanpa sadar menhancurkan kehidupan romansa mereka 
seperti saya saat ini.  
 
Rutinitas yang sama, cerita yang sama, perasaan yang sama.. 
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Ngarep. Saya menatap Ivan dan menceritakan ironi dibalik kata-katanya.  
 
“Anjrit!! Huahahaha bener juga!!” Ivan tertawa keras sambil memukul-mukul 
meja komputernya 
 
“Hmm, bener, kan,” ucap saya dengan bangga. Saya bisa tersenyum sedikit 
sekalipun dada masih sakit karena banyak hal sisa yang belum saya pahami. 
Tetapi paling tidak saya sudah menemukan alasan kenapa selama ini saya 
ditolak.  
 
“Iya bener. Hahaha, pinter juga lo..” Ivan tertawa dan menatap saya yang 
sedang melihat poster lain Pamela Anderson dengan bikini yang sangat minim. 
 
“Mau gak tuh poster?” tanyanya tiba-tiba.  
 
“Hah! Mau dong man beneran nih?”  
 
“Huahaha, enak aja! Cuman ada satu di seluruh Indonesia! Gak ada dah.” 
 
“Pelit lo man, buat gue aja daripada elo coret-coret! Sebagai penghibur gue, 
man. OK?” 
 
Ivan terdiam, melihat mataku tajam dan berseru, “Ngarep!” 
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Layanan & Produk Lainnya 
 
 
 
HITMAN SYSTEM EXCLUSIVE WORKSHOP  
 
Jika setelah membaca semua artikel fantastis Hitman System kamu sudah mampu 
bertransformasi menjadi pribadi yang bernilai tinggi, menarik, tidak mengalami kesulitan untuk 
memulai dan menjalani hubungan dengan cewek-cewek, maka kamu layak mendapat tepuk 
tangan dan ucapan selamat dari kami. 
 
Tapi jika kamu masih kepayahan untuk memadukan semua hal yang sudah kami tuliskan di sini, 
maka Hitman System Exclusive Workshop (HSEW) adalah event yang kamu butuhkan. Ini adalah 
kesempatan eksklusif untuk mempelajari semua paradigma dan tehnik Hitman System dalam 
sebuah interactive workshop secara live dan langsung di lapangan.  
 
Kamu harus tahu bahwa tidak ada pil ajaib yang bisa secara instan membuatmu jadi cowok yang 
memiliki akses romance dengan banyak cewek. HSEW tidak menawarkan pil absurd seperti itu, 
melainkan menolongmu MENINGKATKAN PROBABILITAS ROMANTIKA secara praktis lewat 
berbagai kemampuan sosial yang maksimal, strategi komunikasi yang cerdas, dan paradigma 
berpikir yang benar. 
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HITMAN MAGIC ACADEMY  
 
Sebutkan daftar cara-cara jitu untuk membuat cewek langsung menikmati obrolan denganmu, tak 
peduli kamu orang asing yang baru ditemuinya atau sudah teman lama semenjak kecil.  
Kalau kamu tidak menyebutkan MAGIC / SULAP di antara daftar tersebut... 
 
... kamu perlu lebih banyak bergaul dengan cewek! 
 
Hitman Magic Academy (HMA) adalah workshop satu hari tentang banyak atraksi ilusi yang 
mampu memancing reaksi positif dari lawan bermainmu. Kamu akan mempelajari berbagai jenis 
impromptu magic yang sederhana hingga coin and card magic yang membuatmu terlihat setara 
David Blaine. 
 
 
HITMAN FASHION UPGRADE  
 
Seorang Hitman adalah cowok Glossy yang selalu tahu bagaimana tampil menarik dimanapun ia 
berada. Hanya ada sebagian kecil saja cowok yang tidak mengalami kesulitan dan berani 
memainkan sense of fashion dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi sebagian besar cowok 
lainnya, mereka cenderung ketakutan ketika sudah waktunya pergi ke mall dan department store 
dan mall untuk membeli perlengkapan set fashion yang baru. 
 
Hitman Fashion Ugrade (HFU) dapat menyediakan solusi untuk masalah spesifik seperti itu. 
Khusus untuk cowok yang memang sedang ingin berbelanja dan butuh guidance yang maksimal 
dari cewek-cewek. Kesempatan unik yang tidak akan kamu bisa temukan di tempat lain, hanya 
ada di Hitman Fashion Upgrade. 
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