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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1.

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (AlBaqarah: 153)

2.

Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri. (QS Al-Ankabut: 6)

3.

Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap
kesempatan (Nabi Muhammad SAW)

4.

Banyak dari kegagalan hidup yang tidak disadari orang-orang bahwa betapa
dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah (Thomas Alfa
Edison)

5.

Kerja adalah wujud nyata cinta. Bila kita tidak dapat bekerja dengan
kecintaan, tapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu.
Lalu, duduklah di gerbang rumah ibadat dan terimalah derma dari mereka
yang bekerja dengan penuh suka cita. (Kahlil Gibran)
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