
 

 



 



 

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji serta syukur kepada Allah Swt 

yang telah memberikan segala Rahmat, Hidayah dan segala kemuda

saya dalam setiap langkah dalam kehidupan ini

banyak kepada Mama dan Bapak yang sampai kapanpun segala kebaikan dan jerih 

payah kalian untuk memberikan segala yang terbaik untukku tidak akan pernah 

bisa terbalas. Mama kaulah alasanku tetap bertahan dan selalu semangat dalam

mencapai setiap keinginanku. Kau adalah sosok nyata malaikat ang Allah berikan 

kepadaku di dunia ini. Takkan ada satupun orang yang lebih baik darimu untuk 

merawat, mendidik, membimbing dan menjagaku dalam keadaan apapun. Aku 

sangat mencintaimu, menyayang

mama untuk segala yang mama berikan untukku.

Aku bersyukur

yang selalu mendukung setiap kebaikan yang aku lakukan. Aku tak pernah merasa 

sedikitpun kekurangan kasih sayang atau suatu apapun dari kalian berdua mama 

bapak. Bahkan saat aku terpuruk hanya kalan yang mampu membangunkan aku 

untuk agar aku tetap semangat. Kepada Abang, kakak, adik kalianlah yang selalu 

menjadi semangat terbaik setelah mamak dan ba

teman, sahabat, abang untukku diperantauan ini, tetaplah menjadi orang yang 

selalu menyayangi aku lebih dari orang lain yang baru mengenalku. Tetaplah 

menjadi keluarga yang aku banggakan dan menjadi panutan. I Love You
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