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MOTTO 

 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,  

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” 

Q.S. An Nahl : 78 

 

 

“Jika kemauan seseorang itu kuat, maka akan jelas jalannya” 

 

 

“Bersungguh – sungguhlah, jangan bermalas – malas dan jangan lengah, karena 

penyesalan itu atas orang yang bermalas - malas ” 

 

 

“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if 

they look better than you” 

-David Roads- 

 

 

“Sebaik – baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya” 
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