
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 

silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang berakal,

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 

atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka.”

(QS. Ali ‘Imran : 190-191)



Sebagai Pengingat

Maha Suci Allah dari segala cacat dan kekurangan, segala puji hanya bagi Allah karena semua milik-Nya, dan 
Allah Maha Besar… Penguasa Alam Semesta.

Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah terlimpahkan kepada Rasullulah SAW. Tiada jalan 
keselamatan melainkan jalan beliau, tiada kemuliaan melainkan kemuliaan ajaran beliau, tiada teladan yang baik 

melainkan sunnah-sunnah beliau, tiada perjalanan yang agung melainkan risalah beliau.

Bapak dan Emak tercinta... terima kasih atas segala do’a, jerih payah, bimbimgan dan kasih sayangmu yang terus 
mengalir sepanjang waktu. Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa melimpahkan 

rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Kakakku sayang Etik Widayati, nasihat dan dukunganmu akan terus kuingat… terima kasih. Adikku sayang Dila 
Trisna Wiyati, semoga engkau tumbuh menjadi anak yang shalihah. Semoga Allah berkenan menjadikan kita anak 

yang berbakti dan bisa berbuat yang terbaik dalam hidup yang singkat ini…

Para Ustadz, Guru, Dosen, dan orang2 yang Allah telah menyampaikan ILMU melalui mereka, terima kasih… 
semoga Allah membalas dengan yang lebih baik & menjadikan ILMU yang didapat manfaat.

Saudara2ku semua di FOSI Malang yang terus memberikan dukungan dan semangat untuk bersama-sama 
mengILMUi, mengAMALkan, dan menDAKWAHkan ISLAM. Semoga Allah senantiasa menyatukan hati-hati kita 

karena-Nya dan untuk-Nya semata.

Saudara-saudaraku Usroh Ulin Nuha (Subhan Mahrusy, Ali Masrodin, Ainul Lutfiah, Betty Pangortiningtyas, 
Chusnul Khatimah), terima kasih atas kebersamaan, pembelajaran, rasa persaudaran dan kerja samanya selama 

ini. Perjalanan bersama kalian begitu mengesankan dengan ujian2 yang dilaluinya… semoga Allah meridhai.

Ust. Jon Hariyadi, Bpk. Masduki, Bpk. Hadi, Bpk. Goegoes, Mas Roman, Mas Hadiyanto terima kasih atas Nasihat2
dan dorongannya…

Teman-teman Elektro UB (Eka, Hadi, Sugi, Fathul, Lutfi, Zami, Happy, Viki, Sulthon, Zainul, Andi, Anang, Agung, dan 
yang lainnya) terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya…

Saudara2, teman2 dan orang2 yang mana penulis tidak dapat sebutkan.....penulis ucapakan terima kasih atas 
segala do’a, nasihat, bantuan dan kebersamaan kalian selama ini.

Semoga Allah Pemilik Segala Kebaikan membalas dengan yang lebih baik.


