
 

 

 

 

SAN WACANA 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, sebab 
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hanya untuk sementara. 
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Sasmita, Richard Adi Prasetya, Pandhu Sakumala, Bebby Belly, Destry Finacia, 
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RA (Terimakasih kawanku selalu ada dan berikan motivasi yang lebih untukku), 

Ayu Yanuaraisya (Terimakasih sahabat dari SMP hingga sekarang, sudah baik 

dan selalu menyayangiku), Rizka Indira Sari Nur (Terimakasih nde yang selalu 
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