Hilang separuh masa bersama
anakku
Setelah kulangkahkan kaki dari muai pagi hari hingga malam
datang. Tak pernahku sadari waktu terus berjalan menjauhi
hidupku. Ku hanya memikirkan bagaimana cara menyelesaikan
tugasku. Waktu yang berputar membuatku menjauh dari sebuah
tanggung jawab yang ku tahu hanya sebuah kewajiban.
Sebuah senyuman yang ku dapat dari buah hatiku selalu diwaktu
ia terlelap. Aku selalu memperhatikan perkembanganmu disaat
malam hari diwaktu kedua matamu terpejam. Kasih sayangku ku
berikan saat kau baru saja tertidur pulas dan ego penuh emosi
ku berikan saat aku terperanjak bangun dari tidurku karena
tangismu. Aku berusaha menjauh dari dirimu masih berselimutkan
lembutnya udara pagi. Lalu kapan kau bisa merasakan sepenuhnya
kasih sayang dari kedua orang tuamu?
Sebuah tugas mengembalikan aku untuk menjauh dan tidak
memperhatikan dirimu. Bagaimana pertumbuhanmu nak? Bagaimana
keseharianmu nak? Apakah engkau cukup dengan kasih sayang yang
tak bisa kau rasakan? Aku hanya bisa mencukupkan kebutuhanmu.
Lalu bagimana dengan pertumbuhan jiwaku wahai orang tuaku?
Saat aku kembali bersamamu, aku tidak bisa memberikan
sepenuhnya kehangatan bersamamu, tapi aku sudah letih dalam
tugasku dan akan kembali terlelap untuk mengembalikan
staminaku. Dan disaat kau meminta perhatianku dengan
tangisanmu, aku tak membendung emosiku untuk memarahimu agar
kau terdiam. Aku hanya bisa memberikan wajah kasarku saat kau
membutuhkan aku. Mana kasih sayang yang kau berikan untuk buah
hatimu, wahai kedua orang tuaku? Wajah penuh air mata dan isak
tangis tak membuatku sadar. Entah apa yang aku lakukan? Aku
hanya bisa berkata “aku sayang padamu, aku mencintaimu, aku
akan mendidikmu agar kau menjadi kebahagiaan yang abadiku.”,
tapi dimana kenyataannya?

Maafkan aku, anakku. Aku akan berikan waktu bersamamu, serta
membangun mental dan jiwamu, agar kau bisa hadapi dunia ini
dengan senyummu. Dan kau penuhi kasih sayang dariku dan cahaya
wajahmu tak akan pernah pudar untuk memancarkan kebaikan
hatimu.
Terima kasih senyummu, putri kecilku. Kau sudah besar tanpa
aku tahu perkembangan dirimu. Aku akan selalu ada untuk mu,
dan memberikan bukan hanya kasih sayangku, tapi sepenuh jiwa
dan ragaku.
– Ribhy –
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Buah hatiku sayang…
Tepat satu tahun yang lalu kau dilahirkan..
Disaat itu aby dan ami merasakan kebahagiaan yang luar biasa,
Telah lahir buah hati aby dan ami bayi perempuan cantik…
Di hari ini genap 1 tahun usiamu..
Seutas doa aby dan ami panjatkan dihari ulang tahunmu sayang:
“Ya allah berikan selalu kesehatan untuk anakku,
jadikan anakku anak yang sholehah,
berbakti kepada orang tua,
jadikan lah anakku sebagai pandangan mataku yg selalu
membahagiakanku saat kesedihan datang,
yg mengingatkan ku saat di uji kebahagiaan,
jadikanlah ia orang yang kau pilih untuk menabur kebaikan
serta menjadikan keluarga hamba keluarga bahagia.

Menangislah,
jangan
tipu
dirimu karena cinta sejati
dihatimu..
“Karna saya berkeyakinan Ainun dan saya tidak dipisahkan. Dia
hanya kepada dimensi yang lain dan keadaan yang lain. Tapi dia
berada dengan saya, dalam hati saya.”

Habibie & Ainun
Dari prolog diatas sambil mendengarkan lagu malaikat pun tahu
dari glen akan membuat hati anda tesentuh untuk mengatakan
kepada pasangan bahwa kita sayang padanya. Kita tak akan
pernah tahu bahwa yang disamping kita adalah psaangan terbaik
yang kita sering acuhkan dan kita datangi saat kita
membutuhkan. Sebelum hal yang membuat kita terpisah, maka
lakukan yang terbaik untuk orang terbaik yang mendampingi
kita.
Semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik, dan mendapatkan
yang terbaik namun sebelumnya lakukan yang terbaik untuk hal
baik.
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berikut vidoe rakyat yang merasa tidak adil terhadap kinerja
jokowi dan jk…

Hello untuk Anugrah
Computer AJC – Part 2

Jaya

Hari ini kembali saya di telp oleh pelayan AJC ( anugrah jaya
computer ) katanya sudah selesai. Berapa biaya untuk service
saya tanyakan kepada penelpon gelap itu, kemarin berapa?
kemarin 350ribu untuk ganti fleksible dan Lalu saya tegaskan
kemarin jika ganti harganya 250ribu plus ongkos pasang
harganya menjadi 350ribu. Setelah itu pelayan dari ajc
menjawab bahwa ganti sparepart dengan harga
550 dan 650
(dalam ribuan ya..) karena ada dua macam.
Mari kita buktikan via internet harga dari sparepart tersebut
kode sparepart DD0R12LC000 dan DD0R12LC030.
1.
Via
Ebay http://www.ebay.ca/itm/DD0R12LC000-LCD-Video-Flat-Flexibl
e-Cable-Ribbon-for-14-HP-Pavilion-G4-Laptop-/400658134773
Dengan
harga
$17

2. Via Kaskus
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000009886134/Dengan harga Rp 150.000 tanpa pasang.
http://www.kaskus.co.id/thread/527b7866f9ca17636e00000a/hargagrosir-lcd-led-140-hp-pavilion-g4-series-bergaransi-100hari?goto=newpost sama agan ini 200ribu + 50ribu pasang.
3. Via Sakura laptop.
http://www.sakuralaptop.com/site/index.php?route=product/produ
ct&product_id=228 Harga 150ribu..

Sudah bisa dilihatkan perbandingan harganya dengan yang
dibicarakan oleh pihak AJC dengan dunia sekitar anda…
Salam Sukses dan membangun..

Mau service di Anugrah Jaya
Computer ( AJC ), lebih baik
baca dulu..
Beberapa waktu lalu saya berniat membetulkan laptop dan
kronologis penyakit sudah diketahui. Karena dekat dengan rumah
maka saya pilih AJC untuk menservice laptop saya. Untuk biaya
yang dikeluarkan jika saya pergi keharco mangga dua adalah
alat yang rusak dengan harga 200ribu dengan ongkos pasang 50rb
jadi 250ribu jika saya menganti dengan yang baru. Kemuadian
saya bawa di AJC dengan harga alat 250 dan ongkos service
100ribu ya lumayan lebih mahal 100ribu. Saya taruh saja dengan
pertimabangan jauh untuk ke harco mangga dua. Saya lihat
dengan jelas dan ditegaskan oleh pihak AJC yang melayani saya
akan dicheck kurang lebih 2 hari. Kemudian karena tidak ada
informasi tlp ataupun sms maka hari ke empat saya datang ke
AJC, kemudian pelayan wanita bilang ini baru tanggal 23 dan
skrng sdh tanggal 27. Dalam hati saya hellloooooooo ini
kemarin katanya 2 hari gmana sih?.
Telihat jelas pelayanan AJC yang tidak cekatan dalam
memberikan pelayanan kepada konsumennya. Kemudian saya bertemu
dengan salah satu teknisi yang sok jago dan berkata: “Nanti
saya akan lihat kerusakannya dan saya akan kabari setelah
magrib..”
kemudian sekitar jam 9 malam saat saya ingin
tiduran bersama istri saya telp berdering dan bilang jika
laptop sudah selesai dan bisa diambil. Karena saya sedang
tidak di depok maka saya putuskan hari esok untuk
mengambilnya.
Sampai di hari esok di AJC, tegur sapa dengan pihak AJC “bla
bla bla” akhirnya bertemu kembali dengan laptop yang tercinta,

hahaha lebay banget. Saat di check touch pad tidak berfungsi
sama sekali. Kemudian saya sampaikan kepada pelayan AJC ini
harus di taruh kembali karena salah pemasangan. Kedua kalinya
“helooo!!! ga check lagi semuanya setelah service???” Kemudian
saya tanya berapa biayanya? 350ribu ini diganti alatnya ya
mba?tidak pak hanya di service? harganya sama kaya ganti
alat??? akhirnya saya pulang dan menghasilkan gondok semata
jauh2 saya kedepok untuk ke 3 kalinya tidak membuahkan hasil
yang baik.. lalu saya bagikan informasi ini kepada masyarakat
dunia maya..
Nb: pikirkan kembali jika mau melakukan service di AJC, jika
anda butuh cepat lebih baik jangan jika anda memiliki banyak
waktu terserah anda..

Diantara
detak
jantung
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pelaminan
Menikah adalah suatu hal sakral yang harus dilakukan satu kali
seumur hidup, dalam menuju pernikahan banyak hal yang harus di
persiapkan. Bukan sekedar materil, moril, atau kesiapan diri
dalam mengarungi hidup berdua. Banyak sekali hal-hal kecil
yang harus dipersiapkan yang mungkin akan terjadi. Sebaiknya
sebelum menuju kepelaminan hendaknya dibicarakan dan
didiskusikan sebagai persiapan untuk mengatur, mengurangi
kesalah pahaman, dan sebagai cara untuk mempersiapkan gerbang
pernikahan.
Mungkin kita semua ingin menikah dalam waktu dekat atau
secepatnya, tetapi ada baiknya segala sesuatu dibicarakan
berdua dan segala niat yang baik harus segera dilaksanakan.

Banyak pasangan takut untuk menempuh jalan pernikahannya
dengan berbagai alasan, biasanya dari kesiapan, kemudian dari
materi, dan berbagai alasan lainnya. Seperti yang banyak kita
dengar dan kita ketahui ” Jika ingin atau berniat untuk hal
baik maka segerakanlah “. Apalagi untuk menikah tidak ada
alasan untuk menunda-nunda jika sudah mampu dan siap maka
harus disegerakan .
Rejeki untuk menikah itu datangnya dari mana saja dan tidak
ada bisa diterka sama sekali. Bersiap menabung itu perlu untuk
mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi kebanyakan saat
menikah yang satu kali seumur hidup harus meriah dan juga
sesuai dengan impian berdua. Dan kita pasti tidak menduga
banyak pengeluaran yang tidak direncanakan atau dianggarkan,
tetapi itu adalah hal yang perlu dilakukan, contoh hal kecil
yaitu hair do dan rias adik / kakak, uang bensin atau sewa
mobil tambahan, dari hal itu maka perlu dipersiapkan segala
sesuatunya agar tidak over budget.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesenangan, kebahagian
kepada para undangan, kadang saat mempersiapkan kita lupa
untuk memberikan kebahagian untuk para undangan. Kita sibuk
mempersiapkan pernihakan dalam bentuk konsep impian kita tapi
tidak terinspirasi untuk memanjakan para undangan. Jadi kita
terkesan hanya sekedar menikah dan tidak memberikan kesan
indah dalam acara pernikahan lalu hasilnya orang hanya
membicarakan kekurangan pada acara pernikahan. Makanannya
inilah itulah dan lain, pakaiannya inilah dan itulah,
resepsinya inilah itulah, wow mengerikan yaaa.. Sebelum
melakukan dan mempersiapkan pernikahan ada baiknya buat dahulu
konsep pernikahan yang akan dibuat. Dari Segi adat, makanan,
pakaian, dekorasi, undangan dan lain2.
Sekian dahulu cerita2 persiapan nikahnya, sampai dicerita
selanjutnya..

Situs buat baca berita tanpa
ads ;) ini-aja.com
Sekarang ini kita pasti sangat butuh berita yang update dan
terkini dengan cara online, tetapi kadang kita juga dibuat
sibuk dengan gangguan iklan disana sini. Jika anda mau mencoba
situs untuk baca berita online tanpa iklan silahkan kunjungi
ribhy.com. Keuntungan baca berita di ribhy.com adalah multi
news dengan kata lain beritanya diambil dari banyak situs
berita lain. Udah gitu versi mobilenya juga ada, jadi bisa
menikmati berita dari mana aja.. langsung aja menuju ke
ribhy.com..
Salam..

bagaimana cara kita bisa
disukai oleh rekanan, atasan,
dan teman kerja..
Kadang kita suka sekali bertemu dengan segalam macam
permasalahan dengan rekanan, atasan, dan teman kerja. Mari
kita mencoba untuk memperbaiki atau mencari solusi untuk halhal yang mungkin terjadi antara kita dengan rekan, atasan dan
teman kerja.

1. Lakukan apa yang diminta oleh rekanan, atasan, atau teman
Anda, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hati
nurani dan sesuai dengan pekerjaan yang Anda kerjakan.
2. Megerjakan pekerjaan yang dibutuhkan lebih dahulu dengan
tingkatan tertentu atau sifatnya urgent. Dengan mendahulukan
yang lebih penting maka Anda telah mengutamakan ketepatan dan
apaalagi jika ditambah dengan hasil yang baik.
3. Melakukan report, jika kita mengerjakan segala sesuatu yang
bersifat penting dan memiliki hubungan dengan pekerjaan orang
lain alangkah baiknya jika adanya pemberian informasi mengenai
progress dari pekerjaan yang sedang dilakukan agar orang lain
dapat mengkordinasikan pekerjaannya dan tidak menyebabkan
delay / penghambat pekerjaan orang lain.
4. Jika terjadi beda pendapat itu hal yang sangat wajar
apalagi sampai terjadi diskusi atau debat pekerjaan, selagi
masih berhubungan dengan profesianalisme pekerjaan dan berguna
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tidak ada salahnya
jika kita menerima masukan dari team lain.
5. Perbanyak rekanan kerja yang akan meningkatkan kualitas
kerja, dengan meningkatkan rekanan kerja diluar kantor maka
akan berbagai macam pola pikir, wawasan, gagasan dan juga ide
yang akan ditemukan dan secara
meningkatkan kualitas diri kita.

tidak

langsung

akan

6. Persaingan itu wajar tetapi jika sampai mencari muka atau
sampai kita mengambil segala bentuk karya / hasil kerja orang
lain menjadi milik diri sendiri. Dengan adanya prilaku yang
tidak baik akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat jadi
hargai karya dan pekerjaan orang lain dan gunakan cambukan ini
menjadi cara untuk meningkatkan kreatifitas.
7. Jika ada yang tidak mengerti lebih baik dikomunikasikan
kembali agar semua menjadi lebih jelas, dengan cara ini akan
mengurangi kesalahan yang akan kita perbuat. Dan dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.

8. Bersikap proaktif sangat penting apalagi dalam memberikan
hasil yang maksimal dari pekerjaan yang sedang dilakukan.
Sumber ide, gagasan yang baik akan menambah kualitas dari
pekerjaan, selama ide dan gagasan yang diberikan berhubungan
dan tidak menentang pekerjaan orang lain.
9. Ga perlu menjilat, cari muka, dan hal-hal yang tidak
disukai oleh rekanan atau teman kerja, karena akan membuat
hubungan dan situasi kerja yang tidak enak. Lakukan yang
terbaik dalam pekerjaan agar semua kerkaitan akan menjadikan
situasi yang nyaman baik bagi anda, rekanan dan teman kerja.
10. Melakukan pekerjaan sebaik-baiknya penting sekali tetapi
harus diiringi dengan tanggung jawab yang tinggi jadi apapun
resiko yang akan terjadi akan dapat diselesaikan dengan baik
serta tidak melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Akui
kesalahan dan lakukan perbaikan itu akan membuat lebih baik.
Sekian dahulu tips dari saya mengenai cara untuk berhubungan
baik dalam segala masalah yang terjadi dilingkungan pekerjaan.
Salam..

Kepercayaan antara adat jawa
dengan adat sunda..
Banyak orang modern yang beranggapan bahwa perbedaan pendapat
dimana adat yang lebih tua tidak bisa di gabungkan dengan adat
yang lebih muda, sebagai contoh wanita jawa dengan pria asal
sunda. Dimana banyak anggapan bahwa jika terjadi pernikahan
antara pria berasal dari adat sunda dengan wanita dengan adat
jawa maka sama saja menikah antara adik dengan kakak. Untuk
yang masih memahami mengenai pernyataan tersebut, mari kita

berfikir lebih lagi dari sudut pandang yang berbeda. Jika kita
percaya dan membenarkan pernyataan tersebut maka secara tidak
langsung kita telah memenjarakan diri kita dengan perbedaan
yang ada pada tanah air indonesia yang berbagai suku bangsa.
Mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti
yang telah dituliskan dalam an-Nur:26
“…, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki
yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan
yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan
orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia
(surga)”. (Q.S. An-Nur:26)
“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya,
keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah
berdasarkan agamanya agar engkau beruntung”. (HR. Bukhari dan
Muslim)
Dari hal perbedaan suku bangsa hanyalah sebuah mitos, dalam
pernikahan tidak lagi dilihat segala perbedaan yang ada,
tetapi seluruhnya telah disatukan dalam satu ikatan suci dan
sakral. Wanita yang telah dijodohkan atau telah dipasangkan
dengan pria yang sepadan dan dapat membuat kekurangan menjadi
kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pasangannya.
Menurut Islam adalah segala sesuatu harus berdasarkan dengan
dalil yang ada bukan dari hasil yang mengada-ada. Maka bagi
siapapun yang masih memiliki pemikiran bahwa adat yang berbeda
dapat berpengaruh kepada kehidupan dalam pernikahan itu adalah
salah, semua tergantung kepada masing-masing pribadi yang
menjalani kehidupan pernikahan.
Ulasan mengenai
merdeka.com
Salam..
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