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IDENTITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT” 

Adalah benar-benar murni hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari 

skripsi lainnya atau karya ilmah orang lain. Segala kutipan karya orang lain telah 

saya tulis dan mencntumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya 

tidak benar, maka saya akan siap menerima sanksi akademis yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat 
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MOTTO 

 

“Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, guna membayar kesalahan yang sudah 

kau perbuat di masa lampau. Senantiasalah menjadi orang yang bermanfaat bagi 

banyak orang.” 

Hardadi – 48 Tahun – Mantan Narapidana Narkoba – Pemilik Singkong Keju D-9 

 

 

“Apapun resikonya, jalan yang sudah terlanjur diambil harus dijalani. Lawan 

terus hingga hilang rasa takutnya, suatu saat akan tiba waktu dimana kita yang 

akan ditakuti.” 

RDS – 21 Tahun – Mantan Narapidana Narkoba – Pekerja di Perusahaan Telekomunikasi 

 

 

“Jadilah pribadi yang jujur apa adanya, serta buang jauh-jauh rasa malu untuk 

mengakui kesalahan pada orang lain. Terlihat buruk, itu sudah biasa. Apa yang 

kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan, adalah penentu siapa diri kita 

selanjutnya.” 

Sohario – 24 Tahun – Mantan Narapidana Penganiayaan – Karyawan Restoran 

 

 

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang sempurna 

tanpa cacat. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata” 

Anonymus 

 

 

“Kehidupan orang lain akan selalu tampak lebih nyaman daripada kehidupan 

kita. Tahu alasannya kenapa? Karena seringnya kita hanya menengok kehidupan 

orang lain dari satu sisi terbaiknya saja, tanpa melihat sisi lain dari kehidupan 

mereka yang penuh akan tekanan. Sudah, jangan iri lagi. Allah tak akan menguji 

seorang hamba melampaui batas kemampuannya.” 

Rifqi Muslim Khilmi  
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