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MOTTO 

 

“ Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku 

urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti 

perkataanku. “ 

(QS. Thaha: 25-28) 

 

“ Jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu 

sendiri, jangan pergi dan mencari kepribadian sukses dan mendulikasinya “ 

( Bruce Lee )  
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