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MOTTO 

 

1. Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even 

if they look better than you. 

2. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 

bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 

3. Every action has an equal and opposite reaction. 

4. Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real 

determinant of your success.  

5. Karunia Allah SWT yang paling lengkap adalah kehidupan yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan - Ali bin Abi Thalib 
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