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ini dengan baik. 
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serta keringat dan air mata yang selalu tercurah untuk kesuksesan dan 

kebahagiaanku; 

8. Adikku, Agnar Afif, yang selalu menemani dan memberi semangat dalam 
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saling menguatkan dan mengingatkan, menyediakan tangan untuk saling 

menopang, demi cita-cita kesuksesan di masa depan; 

13. Jelang Prakarsa yang selalu memberikan do’a, dukungan, dan juga 

semangat setiap harinya; 
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dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.  
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