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4. Bu Mentari selaku Koordinator Tugas Akhir dan Kak Valendya Putri selaku 

Asisten Akademik yang telah membantu dalam mempersiapkan jadwal 
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Bumiwaras, dan pak Drs. Edi Yalis selaku lurah Kelurahan Kangkung. 
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manusia biasa. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi 
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