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Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Alloh SWT, atas limpahan rahmat, karunia, kesulitan
beserta kemudahan yang telah dan akan diberikan-Nya. Doa, shalawat serta
salam kepada junjungan semua makluk, Muhammad SAW.
Akhirnya tiba juga saat menulis rangkaian kata-kata ini, satelah

sebelumnya saya berkutat dengan isi. Alhamdulillah satu masalah telah selesai
dan masalah yang lain dengan senang hati telah menunggu. Perjuangan belum
selesai, desain akan terus berubah, seiring perkembangan pengetahuan yang

akan saya dapatkan. "Sarjana" ini bukan akhir dari cita-cita melainkan awal
dari cita-cita sesungguhnya, selamat datang di dunia sesungguhnya, dengan
kerja keras dan doa semua bisa diraih!
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, April 2006

Taufik Sukresno

%epada:

JlCCoh SWT- •-puji syu^ur untuf^semua kasih sayang-!Nya

MuhammadSAW... Semoga aku terns beCajar mengidoCa^anmu

(Bapaf^lBuf^qu... Jftfoi masifi mempunyai banyaC^sekaCi fiarapan dan cita-cita, tetapi (BeCiau ftanya
punya SJ^TV fiarapan : Jina^anaf^nya "suHses". Setetes keringat (BeCiau tidai^afkan sanggup aku
tebus dengan apaupun, SemogaJZCCbh menjaga (BeCiau.

KeCuarga dan Saudarafci... Om 1ar-(BuCi^yang memberiku segaCanya demi keCancaraniku. (Dina yang
seCaCu siap membantukji. gigiH 'gendhut <Doni' yang seCaCu kaCah kaCo main (PS. Mba^ TuC-Mas
gogofi yang teCah memberiku £epona£an. Mas Jigus-Mba^ Novi se^eCuarga ( (RafCi-(Rizqi yang
memberiku inspirasi). (Bu (Puh-Mba^ Sari yang cantik\, dan keCuarga-keCuargaku yang Cain Jlku
bersyukurdiCahirf\an ditengah-tengah kaCian.

(PafiJ%rman...terima kasih teCah menjadi "kCien yang susah, suatu saat akan sangat berguna bagi
kami.

Temen-temen seperjuangan... ((Bayu, jAdhit, <ErCin, Titri, <Rini, Irvan, JLrdhi) a£u tahu ini af\an sudt
tapi fcaCian membuatjadi agafkjnudah.
temen-temen seprofesi... JCeru, <Dedi, (Richo, <Erwin, Arga, Jindiz, (Rizqa, (Rahmad, and temen-temen

yangga^cu^up aku sebutin a£u bersyufkyr bisa ^enaChaCian
%pnco-konco doCan... ZaenaC ((Pasir), (Bosl2, kaCian saudara^u diperantauan ini. Inung (Mendho)
sing pinter sakjndonesia raya andjojo sing CuantiQ... kaCian datang di saat yang tu<Epat^Pat!
Setiap soaCpasti ada jawaban, tiap penyakit ada obatnya, tiap cobaan ada hifrmahnya dan setiap
kesudtan adajaCan kemudahan dan kaCian semua yang membuat kesudtan ini menjadi Cebih mudah.
... Terima %asih.
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Untuk keponakanku yang baru datang dari "langit"...

Selamat Datang di Dunia... SATIVA AVRELIA
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BicaraCah kepada kami perihaC anakjanakj. maka orang bijak^itu bicara :

' *m •f vJ^*"* Vuteramu bukanCah puteramu, meraka adaCah putera-puteri kehidupan yang
•¥•" A J& mendambakan hidup mereka sendiri. Mereka datang meCaCui kamu, tetapi tidak^
v*t wLi / / dari kamu. Sungguh pun bersamamu, mereka. bukanCah miCikmu. Engkau dapat
memberikan kasih sayangmu, tetapi tidak^pendirianmu, sebab mereka memidki

pendirian sendiri. Engkau dapat memberiakan tempat berpijak, bagi raganya, tetapi tidak^ bagi
jiwanya, Cantaranjiwa mereka ada di masa datang yang tidak^dapat engkau capai sekaCipun daCam
mimpi. Engkau boCeh berusaha mengikuti aCam mereka, tetapi jangan berharap mereka dapat
mengikuti akmmu. Sebab hidup tidakCah surut kebefakang, tidak^puCa tertambat dimasa CaCu.
Engaku adaCah busur daripada anak, panah kehidupan, petera-pterimu, meCesat kemasa depan.
(KahCiC gibran)

Vlll

