
ii 
 

 

 

 

 



iii 
 

 



iv 
 

 

 

 



v 
 

 

 

MOTTO 

 

 

“Sungguh, Kami telah memberikan kedudukan kepadanya di 

bumi, dan Kami telah memberikan jalan kepadanya (untuk 

mencapai segala sesuatu) (Q.S. Al-Kahfi: 84)” 

 

I have many lesson to learn, I am sure I will fail and fall, but I 

know I will stand up and soar again. Life is beautiful 

(Ahmad Mufid AR) 
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