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MOTTO 

 

Sesulit dan sekecil apapun harapan itu, 

Ketidakmungkinan, Kemustahilanakan tercapainya  

harapan itu  

Jika Allah sudah berkehendak jadi maka akan jadi  

jika itu memang rezeki yang telah ditakdirkan untuk 

hambanya 

Teruslah berikhtiar dan berdoa meminta diberikan pilihan 

yang terbaik dariNya sampai petunjuk itu datang 

Thanks to Allah SWT 
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