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MOTTO 

 

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan 

susah payah (pula)” 

(QS. Al-AhQaaf 46:15) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(QS. Ar-Ra’d 13:11) 

 

“ Banyak pemuda jaman sekarang yang mengandalkan kekayaan orang tuanya, 

dia belum mengerti betapa bangganya dan nikmatnya kemandirian dari dirinya 

sendiri. 

(MarioTeguh) 

 

“Teman yang baik tak akan membiarkanmu melakukan hal-hal bodoh sendirian” 

(Ain Eineziz)
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