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MOTTO 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-

orang yang beriman.” 

(Q.S. Ali Imran : 139) 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

 
(Q.S. Al Insyirah : 5) 

 

“It is impossible to live without failing at something. Unless, you live so 

cautiously that you might as well not have live at all, in which case, you have 

failed by default” 

(J.K. Rowling) 

 

“The scariest moment is always just before you start. After that, things can only 

get better.” 

(Stephen King) 

 

“I think that we all do heroic things but hero is not a noun, it’s a verb.” 

(Robert Downey, Jr.) 
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