
MOTTO 

 

Kesuksesan seseorang tidak mungkin tanpa sebab, karena kunci 

kesuksesan adalah kerja keras dan usaha yang gigih dan doa 

maupun restu orang tua adalah hal yang paling utama. 

 

“Allahlah  yang menundukan lautan untukmu 

supaya kapal – kapal dapat berlayar padanya  

dengan seizing –Nya, dan supaya kamu dapat 

mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-

mudahan kamu bersyukur” 

(QS. Al-jaatsiyah 12) 

 

Rasa sayang terhadap orang yang kita cintai akan, bertambah 

ketika orang tersebut telah tiada oleh karena itu jangan pernah 

sia – siakan orang yang anda cintai sebelum ajal memisahkan 

kita. 
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