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MOTTO 

 

 

 

“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah 

dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah 

kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. 

Huud : 123) 

 

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 

(Lessing) 

 

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. 

Ia tidak saja berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang 

itu” 

(Marcus Aurelius) 
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