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PERSEMBAHAN 

Saat ku memandang ke sekelilingku, aku melihat kebesaranMu ya Allah. 

Ada mentari yang bersinar setiap paginya, 

ada bulan dan bintang yang bercahaya di malam hari, 

dan kedahsyatan  petir serta  kilat di waktu hujan deras, 

bahkan kehadiran indanya pelangi setelah hujan berhenti. 

Belum ada satu nama pun dari bumi ini yang bisa membuat s’muanya itu dengan 
begitu teratur.  

Saat aku bercermin dan memandang dengan seksama... 

Aku  mendapati aku yang bukanlah apa-apa. 

Aku yang bukan siapa-siapa. 

Dan aku yang tidak memiliki apa-apa. 

Tapi, 

dari situ pun aku bisa melihat Engkau ya Allahku... 

Allah yang adalah KASIH, 

 bukan hanya memberi apa yang ku minta bahkan nyawa-Mu KAU beri ganti 
dosaku.  

Allah yang adalah SETIA, 

 meski disaat aku melangkahkan kaki untuk menjauh dari Mu,  

KAU tetap Allah yang selalu ada untukku saat ku berseru memanggil namaMu. 
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 Allah yang adalah PENGAMPUN, 

 disaat aku tenang dalam melakukan dosa dan malah berteriak menyalahkan 
Engkau atas semua kepahitan  hidupku, 

 Engkau datang dan memanggilku dengan namaku dan berkata “anakKu, 
Aku mengampunimu”. 

Bukan saja sebagai TUHAN, 

 tapi Engkau datang sebagai seorang Bapa yang mendidik, mengajariku 
akan arti kehidupan dan bagaimana aku harus hidup. 

 Baik dalam perkara besar hingga perkara terkecil dalam hidupku, Kau 
menolongku untuk memilih pilihan yang terbaik bagi hidupku. 

Dengan apakah aku bisa membalas kebaikanMu ya Tuhan, Allahku? 

 Kar’na s’mua yang ku punya adalah milikMu, s’muanya ini adalah 
pemberianMu. 

Tak terkecuali nyawaku. 

T’rima kasih Tuhan, telah memberikanku Ibu yang terbaik yang telah 
membimbing aku boleh mengenal Engkau dan sudah menolongnya dalam 

membesarkanku sampai menjadi aku yang sekarang ini. 

Thank’s Mom, kam sudah memenuhi tanggung jawab yang diberikan Tuhan 
bagi ndu sebagai ibu yang terbaik buatku. Love you Mom... 

And  This skripsi I dedicate to : 

My lovely mom (especialy), my lovely sists, 

My only one brother and my dearest son. 
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