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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

                                                         

„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah„‟ 

(HR.Turmudzi) 

 Sesungguhnya sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu dikerjakan 

dengan jerih payah sendiri dan sesuatu itu akan meresap kedalam diri pribadi 

orang itu. Karena didalam melakukanya selalu dengan usaha sendiri sehingga 

nantinya apapun yang dia lakukan akan selalu memiliki hasil yang baik dan 

maksimal. 

 Jadilah takut jika kamu salah, dan jadilah berani jika kamu benar. Kalimat 

ini selalu diucapkan oleh Ayah saya Djoko Sulistiono Widodo,SH  yang selalu 

terniang didalam pikiran saya dan menjadi prinsip hidup saya hingga saat ini, 

bawasanya Hidup adalah ujian yang pada akhirnya akan dipertanggung jawabkan. 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Kepada orangtuaku yang sangat aku 

hormati dan sayangi 

 Almameterku 
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