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Semua tentang 2012
Ini adalah postingan pertamaku ditahun 2013 ini.

Awal tahun yang aku rasa sedikit atau mungkin banyak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tapi sekarang aku tidak ingin membahas apa yang beda pada awal tahun ini (udah telat sih), aku ingin menceritakan 2012
yang banyak memberikan makna dalam perjalananku.. #curhat

Ok, langsung saja..

2012 begitu berkesan bagiku, kenapa? Aku lulus dan wisuda tahun itu...

Awal 2012 aku mungkin jadi orang termalas didunia, aku masih ingat bulan januari aku tak menyentuh skripsiku walau hanya
sedetik #lebay. Tapi begitulah kenyataannya, aku lebih banyak menghabiskan waktuku untuk pekerjaan kantorku dan juga
pekerjaan lain diluar pekerjaan kantor dan banyak menghabiskan waktu di kontrakan hanya untuk bermain PS.

Awal Februari, jadwal praseminar keluar.. antara stres dan galau. Aku belum mempelajari tekhnologi yang akan aku gunakan
untuk skripsi, data pun belum aku pelajari. Ditambah, pekerjaan di kantor saat itu agak sedikit menyita perhatianku karen
sedang mengembangkan dua website dan terlibat dalam kepanitiaan seminar nasional. Tapi, dengan bantuan seorang teman,
selesai juga semua perkerjaan kantorku.. :) Praseminarku juga lancar...:) Bulan itu juga aku merintis usaha jualan online untuk
produk2 olah raga, tapi gagal total karena ketelatenanku sangat kurang, malas buka halaman admin, buka hanya pada saat
ada orderan via sms, update barang dan harga pun males sekali rasanya.

Maret tiba, awal bulan aku mendapat tawaran untuk mengembangkan sebuah sistem yang lumayan besar pada sebuah
rumah sakit di Kota Bogor. Aku terima saja, karena kebetulan tidak ada pekerjaan kantor yang sedang deadline dalam waktu
dekat. Ok, bulan itu aktifitasku bertambah, aku bekerja pada dua tempat yang aku jalani dengan enjoy.. Tapi tidak dengan
skripsiku, aku harus ganti data penelitianku, padahal data sebelumnya mungkin sudah 70% siap digunakan untuk
diimplementasikan.

April sudah menjemput, skripsiku belum juga terselesaikan, aku harus mengganti data dan sangat malas memulainya kembali
walaupun data yang diminta adalah data yang ada dikantorku, karena kebetulan pembimbingku juga pimpinan di kantorku.
Tapi rasa malas lebih mendominasi pikiranku. Sampai akhirnya aku dapat kabar kalau 31 Juli belum keluar SKL, maka harus
bayar lagi untuk semester depan. Bagaikan cambuk api yang tepat mengenai tubuhku, bagaikan disampar petir disiang
bolong... Aku harus bayar lagi sepertinya... Aku belum mempelajari tekhnologi untuk skripsi, belum melakukan cleaning untuk
data, ditambah pembimbingku bulan depan akan segera melangsungkan pernikahannya... komplit sudah..

Awal Mei, aku sudah mendapat persetujuan untuk skema yang akan diimplementasikan nanti. Tapi aku tak bisa langsung
mengimplementasikan skripsiku, aku harus melakukan cleaning data. Bulan ini aku harus seminar, aku harus meluangkan
waktuku untuk ini, itu janjiku pada diriku sendiri. Walau harus terpotong karena aku ingin menghadiri pernikahan
pembimbingku dan istrinya yang sudah aku anggap seperti adikku itu ke Solo, aku berjanji, sepulang dari solo aku harus
kebut skripsiku. Benar saja, sepulang dari Solo, aku laksanakan niatku.. aku menginap selama 4 hari di kantor untuk
mempelajari tekhnologi yang akan aku gunakan untuk skripsi. Hasilnya, done.. Skripsiku selesai dan siap untuk diseminarkan.
Tanggal 22 Mei, aku seminar.. :)
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lanjut besok..:)
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