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MOTTO

Setiap amanah memiliki tanggung jawab.
Dan menjalankan tanggung jawab adalah
tanda untuk bisa menanggung amanah yang

lebih besar dan menguntungkan

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada
komitmen bersama untuk menyelesaikannya.

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan...
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