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MOTTO 
 

“Apapun yang sedang aku jalani saat ini dan apapun yang terjadi kemarin, itulah 

yang akan membawaku kesuatu jalan untuk suatu saat nanti” 

“Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai” 

“Jika kamu berbuat baik maka kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, dan jika 

kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri” 

(Q.S.Al-Isra’: 7) 

“Wisuda tepat waktu atau wisuda di waktu yang tepat” 
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