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juga untuk mas King yang telah membantu membuat maket dan pinjaman

laptopnya selama revisi.

8. Seluruh keluarga besar ’04 tercinta yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

semoga kita tetap satu . Teman-teman futsal : salam ”satu jiwa!”

9. Keluarga besar HMA (2007-2008), terutama tim workshop yang selalu kompak

dan kreatif serta memberikan pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan,

seluruh KBMA ‘05-‘07
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yang diberikan.

11. Pihak-pihak lain yang telah membantu selama proses perkuliahan terutama selama

proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu pada
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