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motivasi, cinta dan kasih sayang yang tiada duanya untuk mba. Semoga ini

menjadi langkah awal mencapai tujuan hidup mba dan untuk menepati janji

mba, membuat bapak dan mama bahagia. Jangan pernah berhenti mendoakan

suksesnya mba ya ma, ya pak..



11. Kedua adikku, Io dan Itang, terima kasih sudah menjadi adik-adik Ici yang baik,

terima kasih sudah menjadi penghibur dan penyemangat dikala penat. Besar
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