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MOTTO 

 

 

“Allah Tidak Membebani HambaNya Di Luar Kesanggupannya” 

(Q.S. Al Baqarah:286) 

 

“Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai” 

 

“Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, 

and always hope for a successful future” 

 

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

they look better than you” 

(David Roads) 

 

“Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa” 
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