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“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 

sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 

diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-

nunggu” 
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hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu 
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lainnya yang tidak ternilai. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa 

kalian. 

6. Sahabat-sahabat terbaikku selama di FH UII Dimas Wahyu Nugroho, Ari 
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Prabowo, Wisnu Satrio, Dedek Tri, Sony Emanuel, Shafira Nur Fatimah, 

Ristantya Dhamayanti, kos hijau, Unit 147 dan semua teman-teman yang 

telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini. Mudah-mudahan 

kalian tetap menjadi teman terbaik yang selalu ada dalam senang maupun 

susah. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam 

lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian 

semua. 
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