
Lembar Persembahan.... 

 

Alhamdulillah dan terima kasih paling besar saya panjatkan kepada Allah 

SWT...  

Hanya dengan petunjukMu, Yang Maha Pemberi Petunjuk.... 

Dan dengan kasih sayangMu, Yang Maha Pengasih dan Penyayang... 

Semua ini dapat terselesaikan dan terwujud dengan hasil terbaik yang 

telah Engkau tentukan serta ijinkan.... 

Thanks to.... 

Ibu Naniek Indriyati, yang terus dan tidak pernah berhenti mendoakan 

kelancaran anaknya ini dan memberikan dukungan baik secara mental maupun 

material serta ketulusan dalam kasih sayang yang tidak mungkin dapat saya 

membalas semua itu. 

Bapak Supriyanto, yang selalu memacu semangat saya untuk menjadi sosok 

lelaki yang mandiri dan berguna bagi banyak orang. Bapak, apapun yang sudah 

saya raih selama ini merupakan janji saya sebagai anak untuk menjadi 

kebanggaan bagimu 

  Mak Srikandi Kumadji, yang merupakan sosok yang sangat saya hormati 

setelah orang tua kandung saya, utamanya ibu. Terimakasih Mak Srikandi atas 

segala doa, ilmu, bimbingan, canda tawa dan kasih sayangmu untuk saya. 

Engkau bukan hanya sosok dosen bagi saya, namun sosok ibu kedua bagi saya. 

Mas Kiky, yang selalu mendukung apa yang menjadi keinginan dan bangga 

atas segala pencapaian adiknya, meskipun jarang menunjukkan dengan 

perkataan atau tindakan. 

Niarie Dwijayanti, yang selalu mengisi kekurangan dan belajar mengerti 

saya. Waktu, tenaga dan banyak hal yang telah kita habiskan bersama itu 

merupakan wujud ketulusan yang tidak ada maksud lain selain saling mengerti 



dan menjadi lebih baik dengan bersama-sama. Terimakasih selama ini telah 

memberikan banyak hal yang tak dapat saya dapatkan dengan orang lain.  

Mbak Ima (Mas Kiky’s Wife) ,yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi yang terkadang tidak saya dapatkan dari keluarga selama ini. 

Arjuna Kiema Al-Farizi, yang senantiasa memberikan canda tawa, hiburan 

tersendiri dan paling berharga karenamu saya belajar banyak hal menjadi sosok 

ayah yang baik. 

Pak Kadarisman, yang selalu memberikan saya pengetahuan yang menarik 

dan memberikan pelajaran hidup serta banyak hal yang berguna bagi saya. 

Engkau bisa menginspirasikan saya menjadi seorang lelaki yang simpel dan baik. 

Indah Kumalasari, yang memberikan semangat dan segala bantuan secara 

tulus. Terimakasih telah memberikan kesempatan menjadi seorang kakak yang 

baik, meskipun belum sempurna. 

Mas Ulin dan Mbak Evi, yang benar-benar memberikan kontribusi dalam 

kelancaran urusan kampus yang rempong selama ini. Heehheehee 

Mira Ramadhani, yang telah percaya pada saya untuk memberikan 

pengalaman dan masukan baik akademis maupun masalah hidup.  

Pakde Cilok (dibawah pohon parkiran FIA), yang memberikan tidak 

hanya cilok yang enak, tapi juga memberikan pengalaman dan nilai-nilai hidup 

yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. 

Teman-teman Seperjuangan Bimbingan Mak Srikandi, yang sering 

memberikan aroma hidup beragam selama bimbingan. Saya pribadi memohon 

maaf jika ada sikap maupun perkataan yang kurang berkenan. Terimakasih atas 

kebersamaan selama ini, meski kita baru dekat selama bimbingan,  

tapi kalian LUAR BIASA. Hehehe 

Teman-teman Kampus FIA semua, terimakasih atas pengalaman selama ini 

baik secara langsung kenal maupun yang sekedar tahu orangnya saja. 

Terimakasih. 


