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HALAMAN MOTTO 

 

 

MOTTO : 

 “Apa yang kamu dapatkan saat ini adalah hasil dari masa lalu dan apa yang 

kamu jalani saat ini adalah untuk masa depanmu, maka jalani hidupmu 

dengan sebaik munngkin karena masa depan yang baik menantimu.” 

 “Yakinlah setiap doamu akan di dengar, jangan pernah lelah dengan apa yang 

kamu semogakan, sebab Allah Maha mengabulkan.” 

 “Yakin dan percaya kepada Allah maka sesulit apapun itu akan menjadi 

mudah.” 
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