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MOTTO 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 
majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al Mujaadilah: 11)” 

 

Jangan pesimis dengan keberadaan kamu kuliah dimana, tetapi perbaikilah diri sendiri serta 

permantap kualitas diri maka kesuksesan akan menhampirimu. 

 

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet” 

Akar dari pendidikan itu pahit,tetapi buahnya manis (Aristoteles) 

 

 

Orang yang tidak berani menanggung resiko apapun, tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan 
mendapatkan apa-apa, dan jelas dia bukan apa-apa (Anonim) 

 

 

“Dream for God will embrace your dreams”  

bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu (Andrea Hirata) 
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