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MOTTO 

 

AYAH adalah seseorang yang terkadang sering kita 

lupakan tetapi tanpa kita sadari dialah seseorang yang 

selalu mencintai kita dalam diam. 

Ketika bulan akan muncul setiap malam dan akan 

hilang pada pagi, ketika matahari terbit setiap pagi dan 

terbenam setiap malam tetapi IBU senantiasa akan 

menyayangimu dan berada disisimu tak mengenal pagi dan 

malam hari. 

Jadilah seperti pohon yang lebat buahnya yang tumbuh 

di tepi jalan yang dilempari orang dengan batu tapi 

membalasnya dengan buah. 
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