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MOTTO 

 

 

لَِك ََلَيًة لَِقْوٍم َيْسمَ  َماِء َماًء َفأَْحَيا بِِه اْْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها ۚ إِنه فِي َذَٰ ُ أَْنَزَل ِمَن السه ُعونَ َوَّللاه  

 Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu 

dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi 

orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).  

(Q.S. An Nahl : 65) 

 

َمَراِت ۗ وَ  ُكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثه ابِِرينَ َولََنْبلَُونه َبشِِّر الصه  

 Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 

(Al-Baqarah ayat: 155) 

 

َ ََل يَُغيِّ  ُ بَِقْوٍم ُسوًءا َفََل َمَرده لَهُ إِنه َّللاه ُر َما بَِقْوٍم َحتهىَٰ يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم ۗ َوإَِذا أََراَد َّللاه  

 Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Apa Yang Ada Pada Suatu 

Kaum Sehingga Mereka Mengubah Apa Yang Ada Pada Diri Mereka 

Sendiri. 

(Al-Ra;d 13 : 11) 

 

 Tetaplah Merasa Bodoh Agar Kita Belajar. Tetaplah Merasa Lapar, Agar 

Kita Berusaha 

(Steve Jobs) 

 

 Setiap orang adalah arsitek dari keberuntungannya sendiri. 

(Appius Claudius) 
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