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MOTTO 

 

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah: 5) 
 

“Barang siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka 
Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia” 

(HR. Ad-Dailami) 
 

"Ketika seseorang menghinamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini 
mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu 

tidak memikirkan mereka" 
(B.J. Habibie) 

 

“Masa depanmu bergantung pada imajinasimu. Buang rasa takutmu, kita bisa 
lakukan semua itu dan semua akan baik-baik saja” 

(Power – EXO) 
 

“No matter how difficult something is, I will always be positive and smile like an 
idiot” 

(Park Chanyeol) 
 

“Forget all your regrets. Just move on and be fearless” 

(Doh Kyungsoo) 
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