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MOTTO 

 Dan Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar (QS.Al-

Anfal: 46).   

 Bersyukur ketika mendapat kenikmatan, bersabar ketika mendapat cobaan, dan 

bertaubatlah ketika melakukan kesalahan. (Imam Ibnu Al Qayyim).  

  Do’a memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya 

menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.  

  Kritikan adalah batu bata yang dilemparkan orang ke kita, susunlah batu bata tersebbut 

dan jadikanlah sebuah pondasi agar kita bisa lebih tinngi.   

 Visi tanpa eksekusi adalah lamunan kosong. Eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk.   

 Dan mintalah pertolongan (Kepada Allah) dengan sabar dan shalat.  (QS. Al-Baqarah : 45)   
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 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupan (QS.Al-

Baqarah : 286).   

 Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun 

mereka terinspirasi karena mereka lebuh suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 

waktu untuk menunggu inspirasi. ( Ernest Newman ). 

 Ridho Allah berada di doa restu orang tua.  Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka 

dia berada di jalan Allah (HR.Turmudzi).  

 Tidak ada kesulitan yang tidak bisa dikuasai. Bahkan kesulitan yang dibayangkan pun bisa 

diatasi dengan berpikir lurus dan benar. ( Norman Vincent Peale ) 

 Carilah dan kejarlah ilmu yang bermanfaat dengan maksimal dan penuh keikhlasan. Jika 

semua itu telah ngkau lakukan maka ikhtiarlah dan insya’allah Allah akan permudahkan 

segala urusanmu. 
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