


 

 



PERSEMBAHAN 

Ya Allah..... 

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia dan 

bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberikan warna warni 

kehidupanku. Ku bersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai 

dipenghujung awal perjuanganku segala puji bagi Mu Ya Allah..... 

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirobbil’alamin..... 

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Ya Allah yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan 

Maha Adil nan Maha Penyayang atas takdirmu yang telah menjadikan aku manusia yang 

senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga 

keberhasilan ini menjadi satu langkah awal aku untuk meraih cita-cita besarku. 

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahandaku Ramli (Alm) dan Ibundaku 

Rahmadaini serta Pamanku Anton yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, 

doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku 

selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. 

Ayah..... 

Cintaku akan tetap tercurah padamu, kasih sayangmu yang telah kau beri takkan pernah aku 

lupakan, pengorbananmu akan selalu kukenang, jerih payahmu selalu kuingat, cucuran 

keringatmu selalu terbayang dan tutur katamu selalu kudengar. Ayah... aku sangat mencintaimu, 

selalu merindukanmu selalu dan selalu. Tak terasa begitu cepat waktu berlalu, lama sekali aku 

sudah tak melihatmu, sungguh sangat kurindukan masa-masa seperti dulu disaat kau ada 

didalam kehidupanku. Ayah... meskipun kini kau jauh disana, aku yakin kau sedang bahagia dan 

kini hanya Do’a yang bisa kuberikan dan selalu kupanjatkan untukmu. Ayah... takut rasanya 

saat mengingat masalalu bersamamu, setiap kuingat air mata ini selalu tak mampu kubendung 

karena kerinduanku padamu, aku rindu akan kasih sayangmu, rindu akan tutur katamu dan 

rindu akan semua yang ada pada dirimu. Tapi apalah dayaku semua telah berlalu, kini hanya 

bisa kukenang jasa kebaikanmu dan menuruti semua nasihatmu. Ayah... Do’aku akan selalu 

mengiringi perjalananmu, semoga Allah memberikanmu tempat yang terindah disana dan 

semoga kau bahagia disisi Nya Aamiin. Ayah... Aku Rindu... 

 

 

 

 



Ibu..... 

Terima kasih karena telah mengurusku dengan setulus hatimu dari aku kecil hingga dewasa, 

engkau adalah wanita terhebatku yang selalu ada disampingku dan selalu menghiburku. Aku 

sadari selalu membuatmu kecewa dan tanpa sengaja selalu menyakiti perasaamu, tapi jauh 

dilubuk hatiku aku sangat sayang dan takut kehilanganmu. Ibu... engkaulah malaikat tanpa 

sayapku, engkaulah cinta abadiku. Ibu... maafkan aku belum bisa membahagiakanmu, maafkan 

aku yang belum bisa berbuat apa-apa untuk menghapus segala letihmu. Ibu... tak terbayangkan 

apa yang harus aku lakukan tanpamu, engkau yang selalu mengerti aku, engkau yang tak pernah 

letih menasehatiku dan engkau yang selalu menemaniku. Dalam senyummu kau sembunyikan 

letihmu, derita siang dan malam menimpamu tetapi tak sedetikpun menghentikan langkahmu 

untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Ibu... aku sangat mencintai dan menyayangimu lebih 

dari apapun. Ya Allah berikanlah kesehatan pada ibuku, bahagiakanlah ia selalu, 

panjangkanlah umurnya agar aku bisa membahagiakannya. Terima kasihku untukmu ibu... 

Spesial buat seseorang..... 

Terima kasih untuk segalanya yang pernah tercurah untukku, untuk seseorang direlung hati 

percayalah bahwa hanya ada satu namamu yang selalu kusebut dalam benih-benih Do’aku, 

semoga keyakinan  takdir ini terwujud dan semoga harapan dan impian itu tercipta. Aamiin...  
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