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MOTTO 

 

“Janganlah kamu berputus asa karena rahmat allah, sesungguhnya 

allah mengampuni dosa-dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun 

lagi maha penyayang”(Qs Az-Zumar:53).  

Janganlah pernah berhenti bermimpi karena bisa jadi mimpi 

menjadi kenyataan dan karena hidup hanya sekali jangan habiskan masa 

mudamu untuk memikirkan hal yang tidak berguna. Tetaplah berpegangan 

erat dengan seseorang yang bisa kau jadikan sebagai sandaran. 
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