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atas seizin Allah SWT”. Semua terjadi atas kehendak dan izin Allah SWT. Maka 

marilah kita senantiasa melibatkan Allah SWT di setiap langkah kita.  
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kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Sempat terhambat dan terhenti di sela 

kesibukan karena rutinitas pekerjaan, akhirnya produktivitas saya meningkat dan 

mencapai puncaknya pada saat ini. Banyak yang mendorong saya untuk konsisten 

dan produktif dalam penulisan ini. Yang paling utama saya ingin membuat Bapak 

dan Ibu Kandung saya bangga. Bapak saya seorang karyawan swasta di kota 
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saya Adies sudah menyelesaikan kuliahnya”. Indah sekali ketika saya 

membayangkannya. Do’a saya, semoga sesuatu yang diniatkan dan diawali 
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