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Mukadimah
Terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman
semua selama ada di proyek, baik teman-teman semasa
di PT. Siko Techno maupun di PT. GSE, tanpa kalian
buku ini tidak akan pernah ada. Terimakasih kepada
pak Boss Mr. Miftahul Huda, karena berkat beliau
penulis bisa sampai ke tempat tempat yang sebelumnya
tidak pernah penulis bayangkan.
Bekerja di lapangan sebetulnya sangat tidak
menyenangkan, cuaca yang panas, debu, keringatan,
bertemu dengan orang orang dari berbagai kareakter
yang kebanyakan temperamental karena situasi tekanan
kerja, jauh dari keluarga, makanan yang belum tentu
cocok di lidah, harus selalu bisa beradaptasi dengan
lingkungan yang baru dengan cepat dan sebagainya.
Bagi yang belum terbiasa ini sangat berat, percayalah.
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Tapi kita harus menerima konsekuensi dan tetap harus
profesional dalam bekerja. Dimanapun kita
ditempatkan, kita harus selalu siap dan menjalani
dengan senang hati.
Itu intinya, pikiran harus selalu senang, apapun
keadaanya harus diterima dengan lapang dada, kita
harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman,
enak, sehat, kerjaan cepat selesai, cepat pulang dan bisa
bertemu kembali dengan keluarga tercinta dirumah,
dengan lingkungan yang ideal, kita akan merasa betah
dan bekerja tanpa beban pikiran.

Salam hangat
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“ Nikmatilah kehidupan saat ini,
karena hari kemarin telah usai dan
kehidupan hari esok bukanlah
sesuatu yang dijanjikan. “
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BAB I

Kuli Juga Traveling
Traveling? Siapa sih tak ingin traveling / jalanjalan mengenjungi tempat tempat wisata yang baru,
tempat yang belum pernah kita kunjungi, tempat
tempat yang eksotik. Selain untuk menjernihkan pikiran
dan merilekskan badan akibat lelah bekerja, kita jadi
tahu budaya warga sekitar, adat istiadat, senjata
tradisional yang dipakai, yang mungkin di sekolah dulu
tidak kita pelajari.
Tak perlu jauh jauh ke luar negeri, untuk biaya
gratisan lebih dari cukuplah untuk keliling Indonesia
saja, ingat negara kita sangat kaya lho, bagi yang belum
pernah bepergian jauh, mungkin belum mengetahi
kekayaan alam Indonesia secara utuh, baru sebatas
cerita buku atau televisi, jangankan keliling Indonesia,
naik bus antar kota dalam antar propinis saja sangat
jarang hehe.
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