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MOTTO 

 

Carilah ilmu setinggi langit, meskipun suatu saat kau terjatuh kau masih berada di 

atas awan “bila anda menginginka sesuatu maka berusahalah untuk 

mendapatkanya, bila dikemudian hari anda tidak mendapatkanya maka anda akan 

mendapatkan sesuatu yang tidak jauh berbeda dari itu” 

-Dewi Pana Setiawati- 

 

kebahagiaan adalah sesuatu yang kita lakukan dengan senang dan membuat orang 

lain juga merasa senang. 

-Dewi Pana Setiawati- 

 

Hadapilah rintangan yang ada didepanmu, karena itu adalah ujian bagimu,  

karena sebaik-baik jalan yang kau pilih tidak sebaik jalan  

yang diberikan oleh Allah dan seburuk-buruknya jalanyang kau hadapi 

 akan lebih buruk jika kau melewati jalan lain. 

-Dewi Pana Setiawati- 

 

Orang tua kita adalah berkah, maka jangan menunda untuk menunjukan cinta 

kepada mereka. Karena kita tidak tahu berapa lama memiliki berkah ini. 

-Dr. Bilal Philips- 

 

Berkah terbesar setelah karunia Tuhan sebagai sang pencipta adalah berkah dari 

kedua orang tua. 

-Fakhrudin Ar-Razi- 

 

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya sesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri. 

-Qs. Al-Ankabut ayat 6- 

 

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 

bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang. 

-Qs. Al-Imraan ayat 200- 

 

Bukanlah ilmu yang seharusnya mendekatimu, tetapi kamulah yang harus 

mendekati ilmu itu. 

-Imam Malik- 
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