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MOTTO 

 

 

 

“Tidak ada permintaan yang sulit kalau kamu cari dengan mengandalkan Allah 

SWT. Tidak ada permintaan yang mudah kalau kamu mencarinya dengan 

mengandalkan dirimu” 

-Ibnu ‘Athoillah Assarkandary- 

 

 

 

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi 

kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.” 

-B.J Habibie- 

 

 

 

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran ( yang 

kau jalani ), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 

sakit.”   

-Ali bin abi Thalib ra-  

 

 

 

“Indah ketika kita menikmati sesuatu yang sesungguhnya tidak kita kehendaki 

dengan hati yang tulus” 

-Lailia-  
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