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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia” 

-HR. Thabrani dala Al-Ausath- 

 

 

 

 

“ Learn from yesterday, live for today, and prepare for tomorrow” 

 

 

 

 

“ Be the one who you want to be, not the others want to see” 

 

 

“Dream higher than the sky and deeper than the ocean”, tak perlu takut untuk 

menjadi pemimpi, walaupun tidak setiap keinginan dapat kita capai, karena tak 

selamanya angin berhembus mengikuti keinginan perahu. Tetapi jangan ragu 

untuk selalu membangun mimpi, asal bersandar pada Allah selalu. 

 

 

Karya ini penulis persembahkan untuk: 

Kedua orang tua yang senantiasa mencurahkan cinta kasihnya 

Saudara dan adik 

Dan seluruh sahabat dan teman-tem
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