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MOTTO  

 

“Beruntung bagi mukminin jika mau berpikir” 

(QS. Ar-Ra’ad : 19) 

 

“Pisau yang kau bawa setiap saat adalah waktu” 

(KH. Hasan Abdullah Sahal) 

 

“Yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya 

kemewahan dunia) namun hati yang selalu bersyukur dan merasa cukup” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

 

“Berpengetahuan luas berpikir bebas terbuka” 

(Trimurti PMDG) 
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