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MOTTO
“ Pengetahuan ialah senjata untuk bertahan hidup “
(Jun Mochizuki)

“Team Work Make Dreams Work”
(Rap Monster BTS)
“ Barangsiapa telah berbuat baik kepada kalian,
maka balaslah kebaikannya. Apabila kalian

tidak

mendapatkan sesuatu untuk membalas budinya,
Maka

doakanlah

untuknya

sehingga

kalian

berpendapat seolah-olah telah membalas budinya”
(Hadist Shahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan
lainnya)
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