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MOTTO 

 

 

“Jangan biarkan kesulitan memenuhi pikiranmu dengan kekhawatiran, 

hanya dalam kegelapan malamlah bintang-bintang dapat bersinar 

terang” 

(Ali bin Abi Tholib) 

 

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah SWT” 

(Q.S Huud: 88) 
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