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MOTTO 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 

(Q. S. Ar-Rahman: 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 

49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 ) 

 

“Do what you can, with what you have, where you are.” 

~Theodore Roosevelt~ 

 

“The bad news is time flies. The good news is you are the pilot” 

*Michael Altshuler* 
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