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MOTTO 

 

Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang 

di jalan Allah hingga pulang 

( H.R. Tirmidzi) 

Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali 

setiap kita jatuh 

(Confusius) 

Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus 

melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum mencapai puncak 

kebahagiaan 

(Nelson Mandela)  
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