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MOTTO 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 

engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Terjemahan Q.S. AL Baqarah: 216) 

 

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas 

segalanya” 

(Magdalena Neuner) 

 

“The best key that you have is a limitless patience” 

(Mega Anggi Citra Dewi, 2018) 
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