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MOTTO 

 

 Karena usaha tidak akan mengkianati hasil. 

 Berjalan  dengan  penuh  keikhlasan. 

 Istiqomah dalam menghadapi cobaan. 

 Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. 

 Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. 

 Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

(QS. Al-Baqarah: 153)  

 Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 

kepadamu. (QS. Ibrahim: 7) 
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