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Sebuah Karya kecil kupersembahkan

Terimakasih Allah SWT,
Atas kehendak-Mu semua ini ada

Atas rahmat-Mu semua ini aku dapatkan
Atas kekuatan dari-Mu pula aku bisa bertahan

Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah,
Kupersembahkan ini untuk mereka yang kukasihi:

Orang tuaku, sebagai tanda baktiku, terima kasih atas segalanya,
Setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah

Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku
Pelukmu berkahi hidupku,

diantara perjuangan dan tetesan doa malammu
Dan sebait doa telah merangkul diriku menuju hari depan yang cerah

Kini diriku telah selesai dalam studiku

Kanda,ayunda dan adinda
atas segala dukungannya, kasih sayang dan doa.

Guru-guruku sebagai tanda hormatku,
terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

Sahabat-sahabatku,
Untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin,

Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi,
Bersama kalian ku guratkan warna indah hidupku, suka dan duka

berbaur dalam kasih,

Serta tak lupa kupersembahkan kepada Almamaterku tercinta,
semoga kelak berguna dikemudian hari.



“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila Engkau telah

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain”

(Q.S. Al Insyirah : 6 - 7)

Barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya (kepada orang lain),

berarti seakan – akan dia mengeluhkan Rabbnya.

Barang siapa bersedih karena urusan duniawi, berarti dia tidak puas dengan

ketetapan Allah. Barang siapa menghormati seseoarang karena kekayaannya,

sungguh telah lenyaplah duapertiga agamanya.

(Nabi Muhammad SAW)

Jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatkan Dia di hadapanmu, kenalilah

Allah di saat lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di saat sempit. Ketahuilah

bahwa apa yang semestinya tidak menimpamu niscaya tidak akan menimpamu,

dan apa yang semestinya menimpamu niscaya engkau tidak kuasa mengelaknya.

Ketahuilah sesungguhnya kesenangan itu bersama kesusahan dan bersama

kesulitan itu ada kemudahan. (Al-Hadist)

“Katakanlah, ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam’.”

(Q.s. al-An‘am: 162).

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang (Listy)

Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab
jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima (Listy)
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