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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah 

SWT untuk manusia dan manusia diberi tanggung jawab 

melindungi serta melestaraikannya. Dalam ilmu tata kota 

harus dapat mengimplementasikan pemeliharaan lingkungan 

bukan merusaknya karena sesungguhnya Allah telah 

menciptakan alam semesta dengan sebaik-baiknya, seperti 

yang tertuang di surat Ali Imran 3: 190-191: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi,  dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 

tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi "Ya Tuhan kami, 

tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha 

Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” 

(191). 
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Motto 
 

 

 Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah: 153). 

 Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut 

ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga 

(HR. Muslim). 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS 

Al-Insyirah: 6). 

 Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, 

gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu, masa 

sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum 

miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu, 

dan masa hidupmu sebelum datang matimu.”    ( HR. 

Muslim, Tirmidzi dari Amru bin Maimun). 

 

Persembahan 
Bismillahirrohmanirrahim. Karya ini saya persembahakan 

kepada : 

 Orang tua terkasih yang senantiasa memberikan doa, 

motivasi dan semangat. 

 Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan.  

 Bapak dan Ibu Dosen atas segala bimbingan, arahan, dan 
ilmu yang telah diberikan kepada saya. 

 Teman-teman seperjuangan atas segala bantuan dan 

kerjasamanya. 
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