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mewarnai kehidupan perkuliahan ini, mari berjalan dijalan yang penuh harta karun.
11. Fidia, Partner yang selalu ada memberikan solusi dan memberikan semangat kepada
peneliti

vi

12. Teman-teman IK 7 dan IK Humas 3 terimakasih untuk telah membuat kenangan indah
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penelitian berlangsung
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