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MOTTO 

 

- Allah SWT tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupan. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 

siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.. ( QS. Al-Baqarah:28) 

 
- Maka apabila kamu telah selesai (dari sesatu urusan), Kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanlah 

hendaknya kamu berharap. (QS Al-Insyirah: 7-8) 

 
- Barang siapa yang bersungguh-sunguh, sesungguhnya kesungguhan 

tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri. (QS.Al-Ankabut: 6) 

 
- Jika kamu ingin hidup bahagia terikatlah pada tujuan, bukan orang atau 

benda. (Albert Einstein) 

 
- Berjuanglah dan bersabarlah tanpa ada batasnya (Aris Iping kalistian) 

 
- Ada titik terendah sebelum kita mencapai titik tertinggi (Udi Lukmana) 
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batin. 
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