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MOTTO 

 

 

 

 

 

“ Hidup ini sulit, apa yang kamu inginkan tak selalu kamu dapatkan. 

Namun jangan pernah menyerah. 

Berusahalah dan berdoa “ –unknow- 

 

“ Maka ingatlah kepadaKu, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 

kepadaKu dan janganlah kamu ingkar kepadaKu “ – Q.S 2;152 -  
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