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mengajarkan arti sebuah kebahagiaan, mengajarkan arti merasakan banyak 

hal tentang hidup, mengajarkan apa arti membutuhkan orang lain. 

Membuka hati, pikiran serta perasaanku. Terutama terima kasih karena 

melepaskan beban di pundak dan perasaan sesak yang membelenggu dan 

tertahan sebelum bertemu denganmu. TA ini tidak akan pernah terwujud 
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10. Cinta, yang selama ini dan akan selalu menjadi sebuah alasan untuk aku 
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12. Teguh Reinaldo, orang yang paling banyak memberikan inspirasi dalam 

pembuatan TA ini.. 

13. Susan, Evi, teman-teman seperjuangan, teman-teman seangkatan, senior, 
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