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MOTTO 

 Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur”.  Harapan selalu 

ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat 

mencari ridho Nya, lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan 

disertai dengan doa. 

 QS Yusuf : 87 

 

Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu 

itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang 

dengan sendirinya. 

 (Sufyan ats-Tsauri). 

 

First we form habits then they form us. Conquer your bad habits, or they will 

eventually conquer you” -  Dr. Rob Gilbert 

 

 

 

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah dan berhenti untuk berusaha. Tiada 

kata untuk menyerah selagi nafas masih ada di tubuh, teruslah berusaha sampai 

kegegalan itu enggan dating kepadamu. 
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