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MOTTO 

“Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Maha Agung nama 

Tuhanmu Yang mempunyai kebesaran dan karunianya” 

(Terjemahan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 77-78) 

 

“Bersemangatah dalam apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan 

kepada Allah dan janganlah merasa lemah” 

(HR. Muslim) 
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bagian dari earna – warni cerita hidupku. 
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