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anugerah dan nikmat-Nya yang telah membukakan jalan petunjuk dan kemudahan
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kasih kepada yang terhormat:
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3) Kedua orang tua saya, R. Asrizal, S.E, M.Si dan Sulasmi, S. Sos yang
sangat saya cintai, hormati dan kagumi dengan penuh pengorbanan dan
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lepas menyertai saya dalam doa dan pengharapan. Terima kasih atas segala
cinta kasih dan kepercayaan yang telah beliau berikan kepada saya
sehingga saya mampu bertahan dalam indahnya hidup.
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4) Adik terkasih R. Dwi Wahyu Rizalmi, A.Md yang telah memberikan
warna keceriaan dalam hidup saya.
5) Seluruh teman dan sahabat, khususnya Ika Dewi Wiyanti, Yudi Santoso
dan seluruh teman Antidote, bersama hidup ini menjadi lebih berarti.
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