
Pas dengerin lagu ini, gw tiba-tiba ingat temen2 semasa kuliah dulu di 
Fakultas teknobiologi UAJY. Dan gw pun terinspirasi buat nulis sekaligus 
mengenang setiap wajah lugu nan mesum para PENGhuni KOsong sembiLAN 
(PENGKOLAN) 
Mau kenal siapa mereka????? Cekidot! 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

        
 
 
 
 

Makhluk yang satu ini sering dipanggil “Mas ganteeng” sama anak 

pengkolan mungkin karena dia merasa wajahnya mirip Pasha 

Ungu…. Trus kalo lu mirip Pasha ungu lu ganteng getohh??? 

Helllooww 

daripada ngebahas kegantengannya yg abstrak itu, mari kita 

mengenal dia lebih jauh lagi… (asiikkk, mupeng!) 

temen gw yg satu ini namanya Pascalis Danny Kristi Wibowo, wong 

solo, anaknya supel, enak diajak ngobrol, anak gunung, suka 

banget bola dan suka bgd Chelsea… kyknya aku nyambung sama 

dia gara2 ngomongin bola….. 

dia ini tingkat ke-PD-annya tinggi bgd…. Di kelas kalo dosen lagi 

bosen ngajar dia pasti disuruh nyanyi di depan kelas… dan suaranya 

yg *super (*baca : fals abis)  itu bikin sekelas yg lagi ngantuk 

langsung ketawa ngakak sepuasnya… tapi biar gitu dia ttp PD… 

mungkin karena dia merasa dirinya Pasha Ungu -__- ¶ 

Tinggalkan yg ganteng, kita menuju ke yang agak cakep… 

perkenalkan temen gw selanjutnya ini namanya Bayu 
Witanto, biasa dipanggil mas bayu…. Dia ini 11-12 lah 

sama yg di atas (mas ganteng), mereka deket bgd sampai 

pertemanan mereka itu kadang  ambigu (mikir sendiri)… 

bocah asal jogja ini jiwa kepemimpinannya tinggi, pekerja 

keras, suka nolong orang dan juga suka tidur di kelas (yang 

terakhir jangan dicontoh!). dia pernah jadi ketua Biofair 

dan ketua Presma di angkatan kami.. waahhh  hobinya 

juga naik gunung dan suka banget sama Chelsea -_- . 

waktu naik gunung sama dia, aku ga kuat dan hampir 

pingsan (maklum, pemula :p ) trus ditolongin sama mas 

bayu, makasih ya aduhh jadi maluuu….  

Hal yang bikin gw ngakak kalo inget dia itu, pas malam 

inagurasi fakultas 14 agustus 2009 dia berperan jadi banci, 

rambutnya dipakein pita dan dia make rok mini… demn, 

cantik kalilah hahhaha *peace ¶ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

Satu lagi bocah ajaib punya Pengkolan, madam from 

papua … Senyuman manis dan tulus milik nona Papua 

berinisial GVH atau sebut saja Genoveva Vilensia 
Hindom  ini emang kadang ngangenin. Nama 

panggilannya Gemma samarannya „depe‟. 

Pembawaannya yang selalu ceria dan pemaaf ini 

menjadikannya sering di „bully‟ sama anak pengkolan… 

bahkan sampai nangis (sadis!). dia punya musuh 

bebuyutan namanya „ jupe‟ (samaran).. kalo mereka 

udah ketemu ada aja yang diributin… pusing kalilah 

dengerinnya -_- 

dia ini kayaknya satu-satunya orang papua yang gw 

kenal yang ga bisa marah… mungkin karena dia punya 

hati yang selembut sutra… ga Cuma sama pengkolan dia 

di bully nya, sama adiknya pun sering bgd…. Hahhahha 

kasian bgd nasibnya… 

Hal yang paling bikin gw ga lupa itu pas waktu semester 

6 lagi kuliah bioremediasi sama Pak Boy, gw, mas 

ganteng, dkk ngelempar dia pake kertas yang dilipat 

kecil-kecil sampai dia yang awalnya duduk bareng di 

belakang langsung pindah ke depan ujung dekat pintu 

dan nangis…. Hahahhah sumpah itu jahat banget… 

maap ya Gem, kami khilaf :P  ¶ 

 

 

 

Nah ini dia yang namanya „jupe‟ musuh bebuyutan 

si „depe‟. None asal Bekasi ini bernama lengkap 

Febiana Christine Sopacua.. biasa di panggil Febong. 

kalian mungkin ga bakalan percaya kan, muka jawa 

bgd ini ternyata ada turunan ambon -_- dia ini 

temen deketku, gila, gokil, rame, dan narsis bgd… 

dia kalo udah ketemu si Depe udah kyk tom & jerry 

aja berantem terus kerjanya. 

cewek insomn yang satu ini suka banget ngelakuin 

hal kyk taruhan gitu dan dibayar Cuma goceng 

doang sama seseorang sebut saja „makhluk autis dari 

bumi antah berantah‟ (ntar gw certain siapa dia). 

Contoh kegilaannya, pas ada acara biofair 2012 

datang ke pintu masuk harus di cap di tangan dulu, 

tapi dia di cap di jidatnya yang selebar lapangan golf 

itu dan dapat duit 5000. Contoh lain, dia nempelin 

stiker fakultas kami di papan pengumuman fakultas 

tetangga dan dapat goceng lagi, besoknya stiker tsb 

dimusnahkan.. hadeuh.. cukup 2 hal bodoh aja yg 

gw tulis, nanti malu-maluin angkatan gw aja -_-  

 

 

 

Yang bikin gw kangen dari bocah memalukan ini, dia ini 

temen gw ke gereja tiap hari minggu.. dan biar otak kita 

dari senin-sabtu ngeres, kalo udah di gereja kita berubah 

jadi malaikat… tapi gak juga, kami sering ngetawain 

pendeta dan tidur dikala khotbah berlangsung… (bahkan 

neraka pun ga bakal nerima kami di akhirat nanti!) ¶ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ini dia Maskot Kebanggaan Pengkolan. Sheila!!!! 

Cowok cantik nan gemulai yang super rempong ini 

asalnya dari Cirebon. Kalo di akta kelahiran namanya 

sih Stefanus Dicky Reza Putra (cowok banget kan 

namanya???!). tapi sejak masuk Pengkolan, dia 

menemukan jati diri yang sebenarnya, ternyata dia 

makhluk hermafrodit (punya 2 jenis kelamin).. ehm 

maksudnya disini dia bisa jadi cowok, bisa juga cewek, 

tapi gak homo! Nah kalo nama panggungnya itu Sheila 

Majid… anak angkatan mana yang gak kenal cowok 

berkacamata ini yang punya suara OK… 

dia ini selama kuliah bareng, selalu terpilih menjadi 

ketua kelas kami, jadi dialah punya informasi yang up 

to date ttg tugas-tugas dan para dosen. 

Sheila ini belahan jiwanya si febong. Mereka cocoklah 

soalnya sama2 rempong dan kalo ngebahas make up 

nyambung… kalo lagi kambuh penyakitnya mukanya 

bisa mesum abizzz dan mungkin ada beberapa cowok 

pengkolan yang tergoda hahahah 

Banyak yg bilang jiwa gw sama dia ketuker. Ini bukan 

tanpa alas an, dulu waktu awal masuk orang pertama yg 

gw ajak kenalan itu dia, mungkin saat tangan kami 

berjabatan terjadi transformasi hormon cowok pindah 

ke cewek… mungkin!!   ¶ 

Jangan terkecoh dengan foto manusia reptile yang satu 

ini. Yupp, bocah asal Jogja ini bernama lengkap Dicky 
Indar Putranto, biasa dipanggil mas Ipeh.. Raja reptile ini 

berperawakan kurus, kecil, pokonya samalah kyk anak SD 

bentukannya, tapi jangan salah otaknya ngeress abiez. 

Sama kayak mas ganteng dan mas bayu, bocah ini suka 

naik gunung….. keseringan main sama anak-anaknya 

(reptile) menjadikan pria ini terkenal kreatif kalo ngerjain 

sesuatu dan cerdik laksana ular…. Kadang kalo ngobrol 

sama dia gw sering ga ngerti soalnya kalo udah berdialog 

sama dia 75 % nya pake bahasa jawa…..ya ga mudeng -_- 

Kalo ada predikat orang paling iseng sefakultas itu 

mungkin dia yang bakal terpilih… ¶ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Habis kenalan sama raja Reptil, mari kita mengenal lebih 

dekat si Ibu Guru didikan khas Pengkolan. Cewek lucu asal 

jogja ini bernama Anika Prastyowati. Dia ini gak banyak 

ngomong, dan sekalinya ngomong pasti lucu. Kenapa gw 

bilang dia Ibu Guru, soalnya dari cara dia berbicara maupun 

tingkah lakunya dia laksana embun penyejuk dan pahlawan 

tanpa tanda jasa. 

Mbak Anika ini kalo udah presentasi di depan kelas, kelas 

yang awalnya gaduh kayak pasar ikan bisa mendadak 

tenang seperti sedang mengheningkan cipta. Dia ngejelasin 

materi presentasinya sama seperti seorang guru SD yang 

menjelaskan mata pelajaran kepada murid-muridnya 

tercintdah. Dan jangan salah setiap habis dia ngejelasin satu 

slide atau materi gitu selalu ada pertanyaan pamungkasnya, 

“mengerti teman-teman??” hahhaah udah kayak ibu guru 

beneran kan… kalo kami masih bingung nanti dijelasin 

ulang lagi sampai ngerti…. Bocah ini sepertinya ingin 

menyaingi para dosen…..  ¶  

 

 

 

Marimaaarrr auuwww… pernah dengar soundtrack lagu 

telenovela Marimar ini kan?? Yupp teman kami yang satu ini 

mendapat julukan Marimar dari anak Pengkolan karena 

mungkin itu nama singkatan dari cewek asal Lampung ini yang 

bernama lengkap Maria Martiasih  (jadi kalo disingkat Marimar 

 oke bisa jadi!). dia punya banyak persamaan sama pemeran 

Marimar, Thalita. Mereka sama-sama cantik (of course), punya 

rambut yang kriwil dan sama-sama bisa nyanyi. Hanya saja 

beda genre musiknya. Kalo si Thalita musiknya pop-pop latin 

gitu, kalo si Marimarnya Pengkolan, musiknya Indonesia 

banget… dang to the dut, dangdut! Bah cengkokan khas yang 

dimilikinya sejajar sama ratu-ratu dangdut papan atas….  

Pengkolan Bangga memiliki kamu Marimar  

Hal yang paling gw inget tentang dia itu pas presentasi 

bioremediasi semester 6. Kelompok kami ngebahas ttg 

pemanfaatan sampah (sedotan bekas) untuk dijadikan bunga. 

Trus waktu itu ada yang nanya “emang lu sebagai cewek mau 

kalo cowok lu ngsih hadiah bunga sedotan dibandingin bunga 

mawar beneran?”. Dan dengan tenang ala Mario Teguh dia 

menjawab “cinta sejati itu ga dilihat dari materi atau hadiah 

yang diberikan, mau dikasihnya bunga sedotan sampah atau 

bunga mawar beneran kalo dia beneran dia tulus dan sayang 

sama kita, apapun bentukan pemberiannya itu gak masalah, 

bunga sedotan sekalipun….!” 

Weeehhh sekelas langsung heboh… Supeerr sekaliii….  

hiduuupp bungaa sedotaannn!!! ¶  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fernandez Ngariswara Vidsia Sadana. Nama yang syarat 

akan makna. Cowok gembul berkacamata asal semarang 

ini adalah seorang maniak game online.  Kalo udah nge-

game bisa sampe jam 3-4 pagi di warnet, dan kalo kuliah 

pagi alhasil kelas cuma sebagai tempat peristirahatan 

yang nyaman untuk jiwa dan raganya. Tapi biar gitu, 

ajaibnya bocah ini, udah tidur sampe ngorok sekalipun di 

kelas, tapi kalo dosen nanya dia bisa jawab dan benar. 

Gak sopan! 

Biar Jogja-Semarang itu dekat Cuma 4 jam perjalanan, 

gamers yang satu ini jarang pulang, bahkan hari Natal 

sekalipun…. Apaaahh?  

Bukan tanpa alas an, selain karena over protective dari 

ortunya karena dia anak semata wayang, ada seorang 

bidadari pengkolan (gw nulisnya aja jijik) yang bikin dia 

betah tinggal dan menghabiskan liburannya di jogja…  

Kalo kata bidadarinya itu, cowok yang udah 3x 

kehilangan laptop ini punya suatu kemampuan super 

dalam menilai orang. Kalo misalnya lagi ngobrol trus dia 

ga lihat mata lu itu artinya lu punya sifat yang buruk, 

tapi kalo dia lihat mata lu sambil ngobrol itu artinya 

kamu punya kepribadian yang baik dan dia suka 

berteman dengan orang yang seperti itu  ¶  

 

Lanjuut ke cowok keren berikut ini. Nama 

lengkapnya Mesi Verianta, biasa dipanggil Mesi (gak 

dobel S!). Pertama tau namanya, gw langsung 

kebayang Camp Nou… waktu awal kuliah biasanya 

ada perkenalan dulu dan hampir semua dosen 

langsung nyebut Lionel Messi setelah dia perkenalan 

(gak terima!)  

yaahh biar gitu, cowok pendaki gunung ini emang 

jago maen futsal…. Mungkin karena ada kesamaan 

nama dengan pemain bintang Barcelona itu, setiap 

turnameen futsal antar angkatan, dia selalu jadi top 

scorer layaknya Messiah… tapi tetap aja beda! 

Wong jogjah yang satu ini selain berlogat jowo, 

kalo udah ngomong sama orang timur, logatnya 

langsung berubah 180 o  ¶ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Dilihat dari wajahnya, kita akan tau kalo nona manis yang satu 

ini pasti orang timur. Yupp bener guys.. Rufina Veronica 
Beribing  atau lebih akrab disapa Venny ini berasal dari pulau 

Flores di NTT…. Pertama kenalan sama dia, gw senang banget 

karena setidaknya gw punya teman Pengkolan dari NTT juga 

jadi kalo ngomong nyambung  

Makhluk dari timur ini suka banget maen futsal. Menurut gw, 

dari semua teman-teman Pengkolan yang ada, makhluk ini 

adalah orang yang paling kuat dan paling tegar. Gimana gak 

dalam kurun waktu setahun dia dapat cobaan yang begitu 

berat dimana kedua  orang tuanya dipanggil Yang Mahakuasa 

mendekati ujian akhir semester. Mungkin kalau kita yang ada 

di posisinya gak bakal sekuat dia…. Makanya setiap inget dia, 

gw selalu bersyukur untuk setiap orang2 yang gw sayang 

dalam hidup gw… (tumben bener!) 

hal lainnya yang bikin gw inget sama dia tuh pas pulang 

LATSAR, lagi kuliah Agama tiba2 di ke kamar mandi dan lama 

banget ga kembali.. teman gw yang ke kamar mandi juga 

tiba2 datang dan ngasih tau kalo Venny pingsan di kamar 

mandi. Akhirnya para lelaki Pengkolan mengangkatnya dan 

usut punya usut ternyata dia kerasukan makhluk halus di 

hutan tempat acara Latihan Dasar. Kata yang bisa lihat sih dia 

udah diikutin sejak pulang dari hutan itu..setelah diobati 

akhirnya venny sembuh juga dan diapun menjadi terkenal 

hahahha cieeeeeee ¶ 

Dari cewek setrong, kita lanjut kepoin cewek super religius yang 

satu ini. Anak Tuhan bernama Renny Agnesia Matiandaya Kaitu  

atau akrab disapa Renny ini berasal dari Poso. Anaknya agak-

agak garing, tapi baik, rajin, supel, dan taat beribadah kepada 

TYME. Setiap ada kegiatan, rasa-rasanya dia selalu jadi orang 

yang pimpin doa, dimanapun itu… tak heran terkadang gw 

mikir dia ini salah jurusan, harusnya ngambil Theologia bukan 

Teknobiologi -_- 

gak Cuma aktif di kampus, dia juga aktif di gereja. Sulung dari 2 

bersaudara ini, benar orang yang takut akan Tuhan.. seluruh 

hidup dan kehidupannya dipersembahkan untuk Tuhan…. 

(salut). 

setiap kali ngelihat dia jadi WL (worship leader) di gereja (kami  

1 gereja di GKN) itu rasanya berdosa banget.. gw sama dia itu 

kayak langit dan bumi, dia langitnya yang penuh kemuliaan 

Tuhan dan gw buminya penuh dengan rasa bersalah dan dosa 

kalo lagi musim ujian, dan ga bisa ngerjain soalnya, kami Cuma 

berharap pada the power of prayer-nya renny hahhaha  ¶ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taarraaaarrr ….. ini dia satu lagi lelaki punya pengkolan 

namanya mas Warno… Pria asal lampung ini bernama 

lengkap Suwarno. Cukup singkat bukan??? Dia ini terkenal 

suka marah-marah ga tau kenapa.... tapi biar gitu dia ini 

pada dasarnya baik kok… 

Memiliki wajah yang seram tak menunjukkan dia mampu 

mengalahkan segalanya.. salah satunya rasa takutnya pada 

makhluk licik bernama ular… tampang serem doang, liat 

ular kabur hahahhah 

tapi yg gw salut dari dia, dia bisa naklukin rasa takutnya itu 

dan berani gendong ular pas acara Biofair… walaupun 

cuman bentar…  ¶ 

Dari arogan boy kita ke cowok pendiem yang satu ini. Bernama 

lengkap Daniel Dae Nuba Hoa, cowok yang ga banyak bicara ini 

biasa dipanggil Olo. Berasal dari Toraja… ada kisah tentang si 

Olo ini  

yuukk kepo! 

pertama kali kenal dia pas masuk ruangan briefing buat inisiasi, 

dia duduk sendiri paling belakang, gw pengen duduk di 

sampingnya dan ngajak ngobrol, tapi liat mukanya yang sengak 

gitu langsung gw batalin niat. Beberapa hari setelah masuk 

kuliah, gw pulang kuliah lewat gang kecil ke kosanku, nah gw 

ngerasa kyk ada yg ngikutin, mau balik tapi takut, akhirnya gw 

percepat langkah gw dan sampai di ujung gang senggol itu, pas 

balik eh ternyata cowok pendiem itu yg sekelas sama gw, 

ternyata kosan dia depan kosan gw. gw liatin dia malah pasang 

muka datar. Dan karena ada teman gw yang ngekos disitu juga 

gw jadinya sering maen kesitu dan ngobrol sama dia… dan 

karena di kos itu dia sering dipanggil Denis, gw pun kalo ketemu 

dia panggilnya Denis, bukan Olo… karena gw tau Olo itu 

artinya „makian timur, organ penting cowok‟ berasal dari kata 

makanan yg mengandung protein tinggi (5 huruf) dan kata 

tersebut kemudian berevolusi menjadi kata „tolo‟ dan kemudian 

menjadi panggilan sayang Pengkolan buat Denis. OLO -_- 

yang paling bikin shock itu si anak relijius seperti Renny dan 

bahkan seorang romo pengampu makul agama pun 

memanggilnya dengan sebutan itu… oh damn! ¶ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 

Gak Cuma Denis aja yang punya panggilan aneh, cewek yang satu ini 

juga memiliki nickname yang aneh… bisa-bisanya ada orang yang 

mau dipanggil „Bebeg‟ gitu?? (masih gak percaya sampe semester 4).. 

yup cewek berbadan subur ini memiliki nama yang cukup bagus 

Rebecca Vanesssa  (kan bisa dipanggil ecca, eka, vanes, nessa, kenapa 

harus Bebeg coba???!) yaah terserah lah yang penting dia senang! 

cewek asal Manado ini adalah cewek termuda di Pengkolan, dia 

lahirnya tahun 93.. waow… katanya waktu kecil dia hiperaktif jadi 

mamanya masukin dia cepat ke TK hahhaha…. Dia ini nih yang udah 

berhasil ngubah seorang gamers sejati (sebut saja Fernand) menjadi 

rajin kuliah dan pastinya berhasil mencuri hati Fernandez.. Good! 

bocah ini kalo udah lihat kamera bagus, ga bakal brenti selfie sebelum 

memorinya penuh (agak lebih parah dari febong). Gw, dia sama 

fernand sering Cenglu (bonceng telu) kalo pulang dari kampus  

adegannya kayak di film 3 idiot #memalukan! Pokoknya kami 

bertiga itu bener2 teman seperjuangan hahhaha.. 

jangan pernah masuk kamar Cewek manja yg satu ini, karena di jamin 

bakal tersesat… sumpah kamar makhluk yang gak pernah sisiran ini 

adalah kamar paling berantakan yang pernah gw lihat!!!  ¶ 

 

 

Bocah yang satu ini bernama lengkap Mariana Susanti 
Milo.  Cewek berdomisili di papua ini sohib-an sama 

febong dan Sheila… selalu bareng kalo di kampus. Dia ini 

orangnya ga suka ngurusin urusan orang lain dan kalo 

dari kacamata gw dia ini orangnya dewasa… 

apalagi ya tentang Santi ini yg gw tau?? Oh iya berhubung 

nih bocah punya mobil, jadinya kalo lagi kunjungan 

keluar kami sering numpang di mobilnya hahhaha. 

Maksih ya san.  Cukup sekian  ¶ 



 
           

        
 
 

 
 
 

  

Cowok Pengkolan asal Padang ini bernama 

Hendra. Cukup singkat bukan namanya? 

Hahahha. Anak basket yang satu ini dulu nya 

waktu malam Inagurasi fakultas terpilih jadi 

cowok paling ganteng loh di angkatan kami… 

waoowww 

mungkin kalo kita ga kenal dekat banget sama 

dia, kita bakal mikir dia ini orangnya malesin 

banget, egois, sombong, pokoknya gitu lah…. 

Tapi sebenarnya bocah ini baik kok…. Hanya saja 

emang gw kurang dekat dan jarang ngomong 

sama cowok pinter produksi Pengkolan yang satu 

ini. Sama seperti halnya Fernand, bocah ini juga 

sepertinya telah menemukan belahan jiwanya di 

Pengkolan tercinta…. Mau tau siapa dia, lanjut 

baca aja, ntar juga ketahuan    ¶ 

Gak tau kenapa setiap kali lihat pria ini, gw pasti ngakak. 

Hahhaha… bernama lengkap David Adrian Sandjaya , 
makhluk asal Ungaran ini biasa dipanggil Mami sama 

anak pengkolan. Kok bisaa??? Bisa dong. Dia ini sejenis 

Sheila. Hanya bedanya kalo si Sheila punya tatapan yang 

bisa bikin „mupeng‟, kalo si mami ini punya tatapan 

maut nan licik layaknya seorang tokoh antagonis di 

sinetron - sinetron endonesah. 

kalo si Sheila ketua kelas, dia ini tukang pegang duit kas 

anak pengkolan, jadi kalo ada fotocopyan gitu biasanya 

dia yang sering ngurusin. Tau beres aja deh pokoknya 

.  

Memiliki suara besar yang menggelegar laksana petir di 

siang hari, si Mami ini kalo duet sama Madam Gemma 

wahh bisa ngalahin duet mautnya Mariah carey sama 

whitney Houston…. Superr banget lah mereka… paling 

seneng kalo udah dengerin mereka berdialog ala 

Rapunzel… berasa di dunia Disney aja…  ¶ 



        

  
 
 
 
 
 
 

  

Next kita kenalan sama neng geulis asal Bogor ini. 

Cewek bernama lengkap Natalia Widya 
Suryaningtyas Yuda ini biasa disapa Wiwid. Dia ini 

kalo gak rempong bukan Wiwid namanya, hahhaha.  

Sama seperti Denis, ada kisah lucu dibalik namanya. 

Waktu itu kami lagi kuliah Teknologi DNA sama 

sebut saja nama dosennya Oppa. Nah dosen yg satu 

ini tiap kali ngajar hobinya panggil nama mahasiswa.. 

suatu kali dia panggil namanya si witung ini lengkap 

banget. Habis baca namanya, dia diam bentar dan 

tiba-tiba nanya : Papa kamu polisi ya? Trus dengan 

bingung si Wiwid jawab “kenapa pak?” sekelas yang 

lagi ngantuk waktu itu rasanya berbisik dalam hati 

masing-masing “soalnya kamu udah nilang hati 

saya” hahahha. (just info : waktu itu lagi jamannya 

ngegombal) Akhirnya si Oppa ini bilang, soalnya 

nama belakang kamu Yuda, biasanya orang yang 

nabel nya Yuda itu polisi! Sekelas ngakak abis. Plis 

deh pak, nama belakang bapak kan juga Yuda, tapi 

situ dosen bukan polisi…. -_- 

Gw biasa manggil dia witung. Dia ini juga teman 

seperjuangan gw waktu skripsi. Wiwid ini 

bestfriendnya mas Bayu. Mereka klop bangetlah 

pokoknya   ¶ 

Dari cewek rempong kita beralih ke cewek yang jago maen 

futsal ini. Nama lengkapnya Cecilia Triastuti, tapi biasa 

dipanggil Ea. Nama boleh Jawa, tapi asalnya dari Papua.. 

kalo di kubu cowok, kita punya Mesi sebagai top scorer 

futsal, nah kalo cewek dia ini ratunya futsal. Mungkin karena 

memiliki postur tubuh yang kecil menjadikannya lincah 

untuk menggiring bola. Pokoknya dia sama Mesi itu sepaket 

lah… bangga bangetlah Pengkolan memiliki mereka berdua 

hehehhe. 

Selain jago futsal, sahabat ratu rempong si Wiwid ini juga 

hobi naik gunung. Ya samalah kayak para pejantan 

pengkolan yang lain. Ea ini suka banget yang namanya 

Spongebob……..   ¶ 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ini dia pria ke-13 alias pria terakhir milik Pengkolan. 

Cowok Palembang bernama lengkap Welianto 
Chandra ini biasa dipanggil Weli. Dia pernah ke Cina 

loh waktu masih kecil… waahhhh 

Dia ini sejenis Fernand, seorang gamers.  

menurut Gw, dia ini aneh. Suka menyendiri kadang, 

ngomong sama dia ya seperlunya aja, kayak 

ngomongin bola atau tugas gitu. Tapi dia gak pendiam. 

Mungkin Cuma Fernand yang memahami dia seorang 

karena mereka sohib gitu… hahahhah   ¶ 

Theresia Wahyu Wulansari  atau akrab disapa Sari. Cewek 

sederhana ini berasal dari Solo. 

Menurut gw, makhluk pengkolan yang benar-benar 

bermetamorfosis itu ya Sari ini. Gimana gak, dia yang 

dulunya seorang putri Solo banget, ngomong pelan, alim, 

pokonya cah Keraton bangetlah, gw sering miss 

communication sama dia karena gw dari timur dan dia dari 

barat yang jowo banget, kadang gw ngomong biasa aja 

udah paling pelan dia gak ngerti gw ngomong apaan malah 

dikira marah, padahal gak loh. Eh tapi sekarang, seiring 

berjalannya waktu, dia ikut Mapala UAJY, dan isinya 

kebanyakan orang timur, ya jadinya seorang putri keraton 

berubah menjadi gadis timur yang omongannya ngalahin 

orang timur sendiri… jadi kalo ada buku tentang si Sarwok 

ini gw pengen ngasih judul “from putri solo to nona manis” 

Rasa-rasanya temen2 gw sama dia ketuker, dia temannya 

orang timur semua, gw temannya sama luar orang timur, 

malah kebanyakan jowo hahhaha. Dia ini bestfriend nya 

nona Venny   ¶ 



           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Hmmm dari wong solo, kita jalan-jalan dulu ke Pulau 

Borneo. Eh ketemu si cewek yang punya nama kalo 

dalam bahasa Italy itu artinya cantik.. Ya ini dia si 

Belami. Singkat banget kan namanya? Biasa disapa 

Bela. Asalnya dari Bengkayang, Kalimantan barat. 

Waooww. Dia ini salah satu teman seperjuangan juga 

waktu skripsi. 

pernah terlibat cinlok sama si mamas ketua biofair.. 

tau kan :P Dia pernah kami buat nangis sekelas. 

Hahhaha. Waktu itu kami lagi kuliah Bioessay sama 

dosen paling okelah seFTb. Nah waktu itu semuanya 

udah masuk kelas dan dosen udah pada ngajar, eh 

tiba2 si Bayu (upss keceplosan) masuk terlambat dan 

semua kursi udah penuh kecuali yang disepan dan ada 

1 kursi yang disamping Bela, akhirnya kami suruh si 

Bayu duduk disamping Bela, awalnya dia gak mau, eh 

tiba2 si Dosen gokil ini ikutan ngecomblangin dan 

nyuruh si Bayu duduk di samping Bela. Si Bela 

langsung nangis dan wajahnya merah banget.. maap 

ya Bel, tapi senang khannn?? 

 

 

Jangan ngaku Anda seorang K_POPers kalo gak kenal 

sama anak Pengkolan yang satu ini. Namanya Asty Ddewi 
Pangaribuan. Biasa disapa Asty. Kalo dari namanya dia ini 

harusnya orang Batak, tapi dia mengaku orang Jogja. 

Yoweslah. 

Kegemarannya pada korea melebihi hal apapun di muka 

bumi ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah 

EXO (gw juga gak tau apa itu, tapi sepertinya itu sejenis 

makhluk bermata sipit bulat berkulit putih yang biasa 

nyanyi gerombolan sama temennya sambil ngedance). 

gak tau lagi lah mau ngebahas apa kalo ngomongin asty 

ini. All about her is just Korean! ¶  

 

Gw pernah keliling Jogja dari ujung ke ujung pake transjogja 

sama bocah ini. Pernah juga waktu daftarin adknya di SMA 

music malah dikira kami yang mau daftar. Emang seimut 

anak SMP yang baru lulus kah wajah kami ini? Padahal kami 

baru aja lulus kuliah ahahahah    ¶  



         
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Theresia Yuli Indri  atau akrab disapa Indri. Cewek 

bertubuh *irit ini (*baca = mungil) berasal dari Lampung. 

Dia sering mendapat julukan anak SD dari Pengkolan 

karena tubuhnya yang masyaoloh kecil bangeet yang 

didukung wajahnya yang unyuk dan suaranya yang 

cempreng layaknya anak SD kelas 4. 

Dia ini suka banget sama makhluk bernama doggy. 

yang gw inget dari bocah pendek ini, dulu pas waktu 

valentine dia dikasih kado sama si Denis (Olo), cieee. Itu 

aja sih, hahhahah 

Gw sama anak SD ini sering dinas malam di medsos FB 

gara2 menderita insomnia akut..  ¶ 

Ada lagi nih satu personel Pengkolan cah batak 

asli. Namanya Lucya Rita Sembiring atau lebih 

akrab disapa Lucy. Si Butet ini terkenal dengan 

logat bataknya yang khas dan sepertinya tak akan 

pernah lekang oleh waktu. Gara-gara punya teman 

kayak dia ini, gw juga jadinya ikut-ikutan 

ngomong logat Batak sampai dikira orang Batak 

beneran -_-. 

nah orang Batak itu biasanya kan terkenal keras 

wataknya, tapi bocah yang satu ini kayaknya orang 

batak paling alim yang pernah gw kenal. Gak 

pernah marah, kalopun marah jatuhnya itu lucu, 

ga serem hahhahah  ¶ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sepertinya stok ke-Batak-an Pengkolan masih ada. Ini 

dia Putri Octaviana Sinabutar, mengaku berasal dari 

Cilegon, biasa dipanggil Putri. 

Kalo si Lucy ngomongnya batak banget, bocah yang 

satu ini ngomongnya jekardah bangetlah. 

ngeksis banget di media social, gak tau ya kalo 

sekarang hahhaha 

Yang jelas dia ini anaknya juga iseng, suka gangguin 

madam Gemma  ¶ 

 

Dari wong Batak, kita jalan-jalan lagi ke Solo. Yupp 

cewek berkacamata yang satu ini berteman dengan 

Tinky Wingky, Dipsy, dan Po. Ketebak dong namya 

siapa?? Bernama lengkap Rolanda Adora, dia biasa 

dipanggil Lala. 

menurut gw, dia ini cantik kalo diem. Kenapa? Karena 

kalo udah ngomong, med‟ok nya itu loh kagak 

nahan… medok bangeeeetttzzz 

pinter dan gak terlalu banyak ngomong. Dia dan 

beberapa teman segengnya biasa dipanggil chiby chiby 

chimi (3c). Jadi Pengkolan itu juga sebenarnya punya 

anggota K-Pop juga, yahh gak kalah saing sama 

cherrybelle, SNSD atau apalah itu namanya  ¶ 



 

        
   

            
 
 
 
 
 
 
 
 

Ini dia anak ber-IPK 4 produksi Pengkolan. Nama cewek 

pinter ini Novia Tanggara. Biasa dipanggil Novia, asalnya 

dari Lampung. 

Biar asalnya dari Lampung dia ini terkenal dengan sebutan 

miss „Kek Mana‟. Hobi kalilah anak ini ngomong kek 

mana dalam setiap pengucapannya. Tapi setiap dia 

ngomong gak pake logat batak, pake logat semau dialah 

yang penting ada kek mana nya hahhaha… 

nah dia ini juga tergabung dalam anggota 3c. ngomongin 

tentang 3c ini sebenarnya terbentuk karena waktu malam 

inagurasi angkatan 2011 mereka para cici cici pengkolan 

tampil sambil joget korea ala-ala SNSD gitu lah…. 

Hahahhah… yess ada yang dibahas nih biar panjang     ¶ 

Lanjut lagi ke cici cantik berikutnya yang berasal 

dari Jepara. Michelle Angel  atau akrab disapa 

Angel. Makhluk ini juga 11-12 lah sama si Lala, 

kalo ngomong med‟oknya kebangetanzz. 

murah senyum dan lembutanaknya.. tapi karena 

gw ga terlalu dekat jadi gw bingung mau certain 

apalagi tentang dia hahhahah ¶ 



 

   
 
 
  
 
 
 
 

Yeesss salam 2 jari… satu lagi makhluk chibi chibi punyanya 

Pengkolan ini bernama lengkap Roxana Olivia, lebih akrab 

dipanggil Ocha. Cewek asal Solo ini anaknya baek bangetlah. 

Cewek yang pada malam inagurasi ini terpilih sebagai peserta 

paling cantik ini (cieee) juga memiliki hobi yang sejenis dengan 

Asty. K-POPers bro… kalo mereka udah ketemu 

pembahasannya pasti sama dan otomatis nyambung.. 

itu aja yang gw tau tentang Ocha ini kwkwkkwk  ¶ 

 

Banyak banget cewek cantik nan baek hatinya yang 

terkumpul dalam keautisan Pengkolan. Salah 

satunya ada lagi ini cewek asli Jogja bernama lengkap 

Brigitha Rianita, biasa dipanggil Nita, alaynya 

Needtha. Namanya juga orang Jogja ya, jadi lembut, 

baik dan sopan banget anaknya. 

Dia punya rumah di jogja, jadi anak2 pengkolan 

sering main dan berantakin rumahnya… tapi gw ga 

pernah ikut kalo maen ke rumahnya. Cewek 

penggila warna ungu ini pernah ngira gw ngajak dia 

buat jalan.. whaattt?? 

gini ceritanya.. 

kan dulu gw punya no. simpati tapi udah lama gak 

gw pake dan gak tau dimana keberadaannya skrg. 

Nah tiba2 tuh nomor sms Nita dan ngajak 

nongkrong gitu dan dia bilang dia itu cowok.. 

akhirnya gw langsung diinterogasi waktu itu biar gak 

ada salah paham (masalahnya gw sering dikira 

cowok), ya gw bilang aja ga tau apa2 soalnya itu 

nomor udah lama gak diaktifin atau mungkin juga 

udah ilang, yang jelas gw gak pernah sms ngajak lu 

jalan Nit. Sumpah.. hahhahah 

sampai sekarang gw masih penasaran sama si 

pecundang itu dan misteri no simpati gw!  ¶

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ada lagi nih cewek Pengkolan asal Temanggung yang 

penyayang doggy. Namanya Dian Tri Utami, biasa 

dipanggil Teu. 

Cewek ini punya anjing unyuk bernama Leon… sumpah itu 

anjing lucunya pake banget tingkat dewa…  

dia ini salah satu anggota pengkolan yang meninggalkan 

angkatan kami duluan (lulus).. wesss hebat mbak bro… 

kalo ngomong juga jowo banget, tapi gak separah Lala… 

hal yang bikin gw ingat sama dia ini waktu lagi kuliahnya 

Opa, dia keluar kamar mandi dan sampai pintunya ditutup, 

bunyi sepatunya masih kedengaran tak tok tak tok… yang 

mengakibatkan si Oppa ini berkomentar „gaya hidup jaman 

sekarang ini lagi ngetrend, back to nature, jadi sepatu pun 

didesain biar seperti kayu yang keras dan menghasilkan 

bunyi saat berjalan‟. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini 

tidak ada suara ngakak keluar dari mulut sekelas, hanya 

beberapa saja yang mengerti. Mungkin efek kelas pagi dan 

masih ngantuk. Apa coba? Gw juga bingung       ¶ 

  

Satu lagi bocah Pengkolan yang bertubuh kecil 

namun tidak kurus. Bernama lengkap Eveline 
Kurniawati, biasa dipanggil Eveline. Dia ini juga jago 

maen futsal layaknya si Ea. 

kalo ngomong suka ceplas-ceplos tapi makjleb 

hahahha. Ehmmm apa lagi ya? Kayaknya yg gw tau 

Cuma itu doing hehhehe   ¶ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nah ini dia belahan jiwanya si Hendra. Cewek asal Kota 

Hujan ini bernama lengkap Victoria Nindya Kirana, 

akrabnya dipanggil Vicky. 

Seperti kebanyakan makhluk Pengkolan yang lain, cewek 

yang aslinya berambut kriwil ini juga gokil, gila, dan baik 

tentunya. Tapi kalo gak kenal dekat sama dia, ya anaknya 

kayak pendiam gitu, hehehhe. Sekian  ¶ 

Kalo ngomongin bocah yang satu ini, gw tiba-tiba 

ingat guru sekolah minggu gw jaman dulu, soalnya 

namanya sama, Erlin. Yupp cewek berbadan subur asal 

Cirebon ini bernama lengkap Erlin Wulansari 
Darmawan. Usut punya usut cewek yang juga suka 

maen futsal ini teman SMAnya si Sheiila. Jadi waktu 

awal masuk kuliah, si Erlin ini juga orang pertama yg 

kenalan sama gw selain Sheila. 

waktu itu dia nanya asal gw darimana, trus gw bilang 

dari Sumba, mereka berdua cuman senyam-senyum 

kebingungan ga tau Sumba itu daerah antah-berantah 

sebelah mana hahhaha, untungnya gw tau Cirebon itu 

dimana  

si Erlin ini cara jalannya kayak cowok dan selalu 

bersemangat  ¶ 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertama kali ketemu cewek ini gw mikirnya gila putih 

banget nih orang, asli tuh putihnya?? Hahhaha eh ternyata 

gw sekelompok inisiasi sama dia. Namanya Priska Priscilia, 

biasa dipanggil Priska asalnya dari Jekardah… 

anaknya gokil banget dan selalu antusias sama sesuatu dan 

gila dah pokoknya.  

yang paling gw ingat banget dia itu pas waktu inisiasi ada 

game yang dibuat sama panitia yaitu nyebutin nama 

teman secara acak, tujuannya biar kita cepat akrab dan tau 

nama teman baru.. ehh si Ipeh nyebut nama dia, trus pas 

giliran dia ga ingat apa-apa.. jadi sambil tepuk tangan 

Cuma nyebut nama sendiri “priska priska priska priska 

(harusnya yg terakhir dia nyebutin nama teman lain)” 

hahhah akhirnya diapun dihukum suruh nyanyi sama 

panitia….   ¶ 

Yup ketemu lagi sama cici Pengkolan yang lain ini. 

Namanya Lidya Kartika, asal Bogor, biasa dipanggil 

Lidya. 

dia ini makhluk pengkolan yang paling rajin di kelas. 

Setiap kali dosen ngomong pasti dicatatnya, dan rapi 

pula catatannya. Tak heran bila udah mau dekat-dekat 

ujian, catatannya selalu paling laris manis dipinjam 

sama anak-anak. Buat apa lagi kalo bukan dicopy.. 

hahahha 

Anaknya malas tau bangetlah, ga suka ngurusin 

masalah orang lain. Nah cewek Chinese yang satu ini 

pernah didandanin mirip ratu-ratu kerajaan belande 

inggris gitu yang gaunnya ngembang bawah, pas acara 

dies natalis fakultas kami. Tau gak, gaun bawahnya 

dipakein apa?? Kandang ayam cuii, kan ngembang tuh 

hahahha… emang kreatiflah anak pengkolan ini… dan 

akhirnya busana ratu belande ini terpilih jadi kostum 

terfavorit hahha (bener gak sih? Gw juga lupa soalnya 

waktu itu gak sempat ngikut acaranya)  ¶ 

 



 
 

 

Satu lagi makhluk Pengkolan dari Pulau Borneo. 

Namanya Victorina Fransiska Tiling.  Kalo biasanya 

orang dipanggil nama depan ato nama tengahnya, 

bocah yang satu ini lebih senang dipanggil dengan 

nama belakangnya, Tiling. 

gw paling jarang ketemu sama makhluk yang satu ini, 

baik di kelas ato di kampus… seringnya malah ketemu 

kalo lagi papas an di jalan.. 

gak banyak ngomong sih anaknya hahhaha  ¶ 

Makhluk yang satu ini bernama lengkap Yemi Evrina, 

biasa dipanggil Yemi. Asalnya juga dari Pulau Borneo. 

Gw jamin deh kalo gak ada bocah ini di Pengkolan, 

gak seru. Soalnya dia ini unik. Uniknya kenapa? Gw 

juga gak ngerti. 

Rempong dan selalu heboh kemana-mana. Kalo 

ngomong sama dia harus butuh keterampilan khusus 

yakni kesabaran tingkat mahabrata. 

Dia ini memegang prinsip malu bertanya sesat di jalan, 

jadi dia hobinya nanya sama orang banyak… bagus 

sih.. 

Gw kalo ngomong sama dia gak pernah nyambung 

dan karena gw orangnya gak sabaran, jadi gw jarang 

ngobrol sama dia.. 

ketawanya ini loh unik banget sampai bisa bikin 

sekelas yang lagi ribut langsung diam hahhaha…. Ga 

ngerti juga kenapa..  ¶ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dilihat dari posenya, bisa ketebak dong makhluk ini orangnya 

kayak apa?? Dia ini ikonnya Pengkolan lah. Otak dari segala 

keautisan, kegilaan, kegokilan, dan kemesuman Pengkolan ini 

berasal dari otaknya. Makhluk dari Pontianak ini bernama 

Monika Ruwaimana. Biasa dipanggil Monik.  

Berbadan gembul, berwajah mesum, tapi memiliki otak secerdas 

Einstein. Yup dia ini gak cuman bikin rusuh angkatan, tapi juga 

kebanggaan Pengkolan, fakultas, dan Universitas. Gak heran pas 

wisuda terpilih jadi wisudawan terbaik. Waow! 

Makhluk pemecah telur Pengkolan ini (lulus pertama dan 

tercepat) juga anak selam loh. Kalo di kelas paling malas duduk 

di samping dia karena pasti selalu digangguin. Kalo dosen lagi 

ngejelasin di depan dia gak dengerin tapi malah sibuk gambar, 

atau ngelakuin hal-hal freak lainnya, kayak misalnya pas kuliah 

biorem dia malah kerokan sama febong di kelas atau nge-games 

pake karet gelang -_-. Banyak sih keabsurdan ceweknya boboho 

ini, tapi kalo gw tulis disini semuanya bisa jadi sebuah cerpen 

nanti, kepanjangan dan memalukan.  

Kalo udah musim ujian, biasanya kami mulai berdatangan ke 

kosnya minta diajarin dan belajar ulang lagi hahhaha 

 

 

Makhluk ini suka banget sama indomie 

apalagi kuahnya. Kayaknya dia bisa mati 

kalo sehari aja gak konsumsi makanan 

kriting ini. Pokoknya kalo gak ada 

makhluk ini di Pengkolan rasanya gak 

ada cerita dan gak seru!  ¶ 

Ini dia makhluk yang udah nulis keabsurdan 41 makhluk 

Pengkolan di atas. Gw kenalin diri sendiri ya.. Nama lengkap 

Anita Tamu Ina. Nama panggilan gw banyak sih tapi seringnya 

dipanggil Any ato Abang ato Abang Any. Ga tau sih kenapa 

mereka bisa manggil gw Abang, mungkin karena gw ganteng 

kalii yaa…  

Gw ini asalnya dari Pulau Sumba di NTT. Gw suka banget nonton 

bola dan gw fansnya AC Milan dan ngefans banget sama Ricardo 

Kaka‟. Gw ini kalo di kelas gak banyak ngomong, jadi Cuma sama 

orang yg tau gw aja yang biasa ngomong sama gw. Jadi buat 

sebagian orang, gw sering dianggap cewek misterius hahahha 

apalagi ya yang berhubungan sama gw? Ahhh ga enak nih 

omongin diri sendiri…. 

just info : penulisan kata „Gw‟ disini hanya sebagai gaya penulis 

aja, kalo misalnya penulis nulis pake bahasanya nanti yang ngerti 

cuman orang timur aja, kalo pake aku kamu berasa lagi di tempat 

resmi, makanya penulis make kata Gw biar yang baca pada 

ngarti… #apaansih #epenkah? Hahhahah ¶ 

 



Naah itu dia kisah 42 orang makhluk Pengkolan yang punya karakter 
beragam dan unik. Dari yang memalukan sampai yang membanggakan 
semuanya benar-benar kenangan yang gak bakal mudah buat dilupain. 
Dari ujung Indonesia barat sampai ujung Indonesia timur semuanya ada 
dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Bisa kebayang dong, 
gimana ramenya 4 tahunan kuliah gw bareng makhluk-makhluk ajaib 
seperti mereka itu. Rasanya kalo bisa mutar balik waktu lagi, gw 
pengen ngerasain kuliah bareng mereka lagi di setiap ruang 2208, 
2209, 2304, lab pangan, lab industri, lab lingkungan, lab bimol FTb 
tercinta. Kangen banget saat dimana buat keributan di dalam kelas, 
buat teman nangis, ngecomblangin teman, ngajak ribut fakultas 
tetangga, isengin teman, ngerayain kemenangan bareng-bareng, bolos 
karena begadang laporan sampe pagi, main kartu di kelas pas dosen 
ngajar, tidur sampe molor, coret buku absensi sampai dipanggil TU, 
ngetawain dosen, dan berbagai hal freak lainnya yang mungkin hanya 
angkatan kami saja yang bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi 
sekarang semuanya udah pada lulus dan punya kerjaan masing-masing 
dan udah kepisah pulau satu dengan yang lain. Semoga pas reuni akbar 
FTb nanti kita bisa ketemuan lagi. Entah udah seperti apa bentukan 
bocah-bocah itu, tapi yg pasti karakter gila yang dimiliki setiap 
makhluk pastinya tetap jaya abadi. Dan itu yang selalu bikin 
kangen…. 
terimaksih untuk setiap kegilaan dan keceriaannya selama kuliah 
bareng Pengkolan. Kalian teman terasik dan tergila yang pernah gw 
punya……….. 
 
Nb : maaf kalo ada salah-salah cerita, nama lengkap, asal, dan foto 
yang terpampang ya bocah-bocah saintis……. 
 
Nih gw kasih lagu buat teman-teman PENGKOLAN yang luar biasa 
semuanya (tapi pliss mas ganteng ga usah nyanyi!) 
 
So we talked all night about the rest of our lives 
Where we’re gonna be when we turn 25 
I keep thinking times will never change. 
Keep on thinking things will always be the same 
But when we leave this year we won’t be coming back 
No more hanging out cause we’re on a different track 
And if you got something that you need to say 
You better say it right now cause you don’t have another day 
Cause we’re moving on and we can’t slow down 
These memories are playing like a film without sound 
And I keep thinking of that night in June 
I didn’t know much of love but it came too soon 
]And there was me and you 
And then we got real cool 
Stay at home talking on the telephone 
We’d get so excited, we’d get so scared 
Laughing at ourselves thinking life’s not fair 
And this is how it feels... 
As we go on, we remember 



All the times we had together 
And as our lives change, come whatever 
We will still be, friends forever 
So if we get the big jobs 
And we make the big money 
When we look back now 
Will our jokes still be funny? 
Will we still remember everything we learned in school? 
Still be trying to break every single rule 
Will little brainy Bobby be the stockbroker man? 
Can Heather find a job that won’t interfere with her tan? 
I keep, I keep thinking that it’s not goodbye 
Keep on thinking it’s a time to fly 
Will we think about tomorrow like we think about now? 
Can we survive it out there? 
Can we make it somehow? 
I guess I thought that this would never end 
And suddenly it’s like we’re women and men 
Will the past be a shadow that will follow us ’round? 
Will these memories fade when I leave this town 
I keep, I keep thinking that it’s not goodbye 
Keep on thinking it’s our time to fly.... 
As we go on, we remember 
All the times we had together 
And as our lives change, come whatever 
We will still be, friends forever 
As we go on, we remember 
All the times we had together 
And as our lives change, come whatever 
We will still be, friends forever 
 


