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Ucapan Terimakasih :
Penulis panjatkan syukur hanya kepada Allah
SWT

yang

telah

begitu

banyak

berikan

limpahan kebahagiaan. Betapa rencana Nya
begitu

sempurna,

hikmah

dari

perjalanan

hidup penulis telah menjadikan buku ini ada.
Kepada bunda tercinta, yang telah menjadi
cahaya

bagiku,

contoh

bagiku

untuk

menjalani segala rintangan yang terjadi dalam
kehidupan ini.
Teramat

istimewa

untuk

istriku,

karena

engkaulah buku ini ada. Karena hadirmulah
yang telah menjalankan jari jari ini untuk
menulis. Karena engkau telah

menjadikan

aku seorang suami yang paling beruntung.
Teramat yang sangat ku banggakan, anak–
anakku,

karena

kalian

berikan

pelajaran

bahwa seorang ayah harus terus belajar tanpa
henti untuk menjadi ayah terbaik.
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DAFTAR ISI
BAGIAN - I
APAKAH AKU DIREKTUR TERBAIK ?
AKU
ORANG TUAKU
SAUDARAKU
KAMU – ISTRIKU
ORANG TUA DAN SAUDARAMU
ANAK KITA
AKU ADALAH SUAMI JUGA AYAH
BAGIAN – II
SIFAT – TABIAT ISTRIKU
YANG KU TAHU
YANG KU LIHAT
YANG KU RASA
YANG KU PIKIR
YANG KU INGIN
PER SIKAPAN KU
BAGIAN – III
memory book of love
AWAL PERKENALAN
MOMENT JADIAN – PACARAN
PERNIKAHAN
WISUDA – KITA
MASA PERPINDAHAN
LEMBARAN – KANDANGAN
RANGKUMAN – MOMENT
SATU DASAWARSA - PERNIKAHAN
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Buku

ini

bagian

merupakan

tulisan

yang

gabungan
sengaja

dari

tiga

dihadiahkan

untuk sosok yang teramat istimewa, dialah
istri tercinta.
Buku ini berisi ungkapan, luapan kenangan
juga rasa hati dari seorang anak, adik, suami
dan juga ayah…
Buku ini berisi ungkapan ungkapan yang
ditujukan kepada sang istri tercinta sebagai
bingkisan istimewa di hari perkawinan yang
telah berjalan selama 10 tahun.
Dan akhirnya Penulis berharap, adanya kritik
dan

masukan

disampaikan

dari

pembaca

melalui

aryowijanarto@gmail.com

yang

bisa

email
atau

facebook

ke
:

“aryo wijanarto” untuk pengembangan diri
penulis karena sangat disadari tulisan dalam
buku ini masih jauh dari baik.
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BAGIAN
I
APAKAH AKU DIREKTUR TERBAIK ?
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Rumah… bagaikan sebuah perusahaan,
dimana didalamnya terdapat orang orang
dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing…
Selayaknya perusahaan tentunya ada
pimpinan perusahaan…
Di rumah….
Suami lah direktur perusahaan itu..
di rumah…. Ayah lah sang direktur
perusahaan itu….
Apa aku telah menjadi suami terbaik untuk
istriku ?
Apakah aku sudah menjadi ayah terbaik untuk
anak-anak ku ?
Apakah aku sudah menjadi direktur terbaik
untuk perusahaanku ?
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APAKAH AKU DIREKTUR TERBAIK ?
Karna aku tidak lah sempurna
Karna aku ingin kan lebih baik lagi
Teramat spesial…. ku persembahkan…. Untuk
istri dan juga anak – anak ku tercinta…

Karna aku ingin tahu….
Siapa aku…
Seperti apa aku….
Sejauh mana aku menjadi suami terbaik
untuk istri ku…
Sejauh mana aku menjadi ayah terbaik
untuk anak – anak ku…
Sejauh mana aku menjadi direktur terbaik
untuk kalian…
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Dan yang utama…
Kuingin introspeksi diri…..
untuk istriku…
untuk anak – anak ku.
Kuingin perbaiki diri… untuk istriku… untuk
anak – anak ku…
Hingga satu pertanyaan yang terbersit dalam
benak ku….

APAKAH AKU DIREKTUR TERBAIK ?
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