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Kandung) , Terima Kasih atas dukungan yang diberikan selama ini 
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Sayuti , Fansur,Edo, Daud, Yugi , Adib ,yang selalu membuat saya tertawa 

ketika saya sedih dan stress . Terima kasih atas dukungan dan bantuanya .  
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9. Partner Presidium Irwan , Kabid Kabidku Hanna , Indira , Lastiur . Tetap 

semangat untuk melayani di PMK ya , Keep Kompak guys  !! 

10. Seluruh Koordinator dan Anggota OPM dan PPM Pmk Widyatama , yang 

terus bekrja dengan baik  

11. Teman – Teman PMK Widyatama angkatan 2012 yang selalu memberikan 
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12. Adik-Adik Saya di PMK (angkatan 2013,2014 daan 2015)seluruhnya 
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