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MOTTO 

 

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak." 

QS. An Nisa:19 

 

“Wanita selalu mengatakan bahwa mereka bisa melakukan apa yang juga 

dilakukan oleh pria. Demikian pula dengan para pria yang seharusnya juga bisa 

mengatakan, 'kami bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh wanita.” 

Gloria Steinem 

 

"Kamu tidak perlu takut dengan apa yang akan dikatakan orang tentangmu, karena 

kamu tidak akan pernah membuat semua orang bahagia." 

Selena Gomez 

 

“Jangan mempersulit hidup karena adanya banyak kemudahan, namun permudah 

hidupmu dengan menghadapi berbagai kesulitan.” 

Galih Dinda Nurani 
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