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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita,sehingga penulis bias
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8. Kepada seluruh sahabat penulis teman teman angkatan sejarah 2014 yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga teman yang membantu saya
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