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““““Dan siapa yang menDan siapa yang menDan siapa yang menDan siapa yang menttttaati aati aati aati Allah dan Rasul (Muhammad), Allah dan Rasul (Muhammad), Allah dan Rasul (Muhammad), Allah dan Rasul (Muhammad), 

maka mereka itu akan bersamamaka mereka itu akan bersamamaka mereka itu akan bersamamaka mereka itu akan bersama----sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang sama dengan orang yang 

diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabidiberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabidiberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabidiberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabi, p, p, p, para ara ara ara 

pecinta kebenaran, orangpecinta kebenaran, orangpecinta kebenaran, orangpecinta kebenaran, orang----orang yang mati syahid dan orang yang mati syahid dan orang yang mati syahid dan orang yang mati syahid dan 

orangorangorangorang----orang shaleh. Mereka itulah sebaikorang shaleh. Mereka itulah sebaikorang shaleh. Mereka itulah sebaikorang shaleh. Mereka itulah sebaik----baikbaikbaikbaik    temantemantemanteman”.”.”.”.    

(QS. An(QS. An(QS. An(QS. An----Nisa: 69Nisa: 69Nisa: 69Nisa: 69))))    

    

    

““““Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan,  jangan Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan,  jangan Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan,  jangan Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan,  jangan 

pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah 

sekitarmu dengan penuh kesadaransekitarmu dengan penuh kesadaransekitarmu dengan penuh kesadaransekitarmu dengan penuh kesadaran””””....        ((((James ThurberJames ThurberJames ThurberJames Thurber))))    

    

    

““““When you follow your dreams and keep giving it your all, you When you follow your dreams and keep giving it your all, you When you follow your dreams and keep giving it your all, you When you follow your dreams and keep giving it your all, you 

can can can can accomplish anythingaccomplish anythingaccomplish anythingaccomplish anything””””....    

    

    

KupersembahkanKupersembahkanKupersembahkanKupersembahkan    LaporanLaporanLaporanLaporan    TugasTugasTugasTugas    AkhirAkhirAkhirAkhir    iniiniiniini    untuk :untuk :untuk :untuk :    

Semua orang terkasih, keluarga tercinta khususnya kedua Semua orang terkasih, keluarga tercinta khususnya kedua Semua orang terkasih, keluarga tercinta khususnya kedua Semua orang terkasih, keluarga tercinta khususnya kedua 

orang tuaku orang tuaku orang tuaku orang tuaku yang telahyang telahyang telahyang telah    banyakbanyakbanyakbanyak    mendo’akanmendo’akanmendo’akanmendo’akan    dandandandan    

memotivasimemotivasimemotivasimemotivasi    penulispenulispenulispenulis    selamaselamaselamaselama    iniiniiniini    . I Love  You  All. I Love  You  All. I Love  You  All. I Love  You  All    

    


