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PERSEMBAHAN 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

kususun jari jemari ku diatas keyboard laptop ku sebagai 

pembuka kalimat persembahan ku. Diikuti dengan 

Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal setiap memulai 

pekerjaanku. 

Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah 

SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal 

yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, 

rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan ku kekuatan, 

kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku 

dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap 

ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan 

akhirnya tugas skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan 

salam selalu ku limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad 

SAW. 

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang tercinta dan 

tersayang atas kasihnya yang berlimpah. 

Teristimewa Ayahanda M. Syafi’i dan Ibunda tercinta 

Asifa, tersayang, terkasih, dan yang terhormat. Kupersembahkan 

sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku aplikasikan dengan 

ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, 

berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya 

ucapan TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang 

ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah 

pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil 

yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki 

sejuta makna, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan 

perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas 

restu dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan 

maaf yang sebesar-sebesarnya, sedalam-dalamnya atas segala 

tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan yang membuat 

hati dan perasaan ayah dan ibu terluka, bahkan teriris perih. Ku 



 

bermohon dalam sujudku pada Mu ya Allah, ampunilah segala 

dosa-dosa orang tuaku, bukakanlah pintu rahmat, hidayat, rezeki 

bagi mereka yang Allah, maafkan atas segala kekhilafan 

mereka, jadikan mereka ummat yang selalu bersyukur dan 

menjalankan perintah-Mu. Dan jadikan hamba Mu ini anak yang 

selalu berbakti pada orang tua, dan dapat mewujudkan mimpi 

orang tua serta membalas jasa orang tua walaupun jelas terlihat 

bahwa jasa orang tua begitu besar, takkan terbalas oleh dalam 

bentuk apapun. Kabulkan do’aku ya Rabb. Aamiin 

Tersayang dan yang sangat ku sayangi adikku “Renata 

Vika Fitriana”. Terimakasih atas motivasi yang telah kau 

berikan, atas doa mu yang selalu mengiringiku, tak sekedar dari 

bibir tapi dari hati yang bersih dan tulus ku teteskan air mata 

penyesalan atas segala kesalahan yang pernah kakak mu lakukan 

pada mu. Terucap kata maaf untuk mu, karena selalu 

membuatmu jengkel. Selalu berantem yang gak jelas, Tapi 

yakinlah, tak ku jadikan sebagai dendam melainkan motivasi 

yang ku kemas dalam harapan. Ku berdoa agar suatu saat nanti 

kita jadi partner saudara yang akur, kompak dan dapat 

membahagiakan orang tua. Amin ya Rabbal ‘alamin. 

  Saudara dan keluarga besar yang ku miliki. Terimkasih 

sebesar-besarnya atas do’a dan dukungannya. 

Yang spesial penuh cinta dan kasih buat Arif Junaedi ku. 

Terimakasih atas motivasi nya ya. Terimakasih atas nasehat 

yang diberikan. Yang terpenting terimakasih udah ngasi cinta 

kasih tulusnya. Dan yang selalu sabar menghadapi tingkah laku 

ku yang kadang sering bikin jengkel. Dan satu hal lagi kaulah 

orang yang paling sabar yang ku kenal. 

Tak lupa, sahabat dan teman sehidup semati, 

seperjuangan, sependeritaan (Hukum Pidana dan Politik Islam – 

Kelas A) haha..lebay!!, perkuliahan akan tidak ada rasa jika 

tanpa kalian , pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang 

diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat 
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kalian semua. Masa depan milik kita generasi muda (walaupun 

nantinya bakalan tua). Hahah. 

  Tak lupa juga buat keluarga di kos-kosan, Mak 

Idam,Prasasti, Ainy, Teta, Jhon Shella, Jhon Riska, Intan item. 

Maaf jika atas kesalahan yang pernah melukai perasaan kalian. 

  Untuk yang kusayangi dan yang kuhormati para dosen 

ku, dosen pembimbingku dan almamaterku untuk dedikasinya 

yang sedemikian besar bagi kampus dan dunia pendidikan 

terutama pada Hukum Pidana dan Politik Islam. Semoga 

semangat pengabdiannya akan terus menyala hingga ujung usia. 
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