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MOTTO 

 

“Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap sedang berjuang di jalan 

ALLAH SWT sampai dia kembali”- HR. Tirmidzi 

 

“Karunia ALLAH yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu 

pengetahuan”- Ali bin Abi Thalib 

 

“ Man Jadda Wa Jada”  

(Siapa Yang bersungguh-sunggu pasti akan mendapatkannya) –Adhim 

 

“Semua orang memiliki masanya masing-masing, tak perlu terburu-buru. Tunggulah 

kesempatan itu akan datang menghampirimu” 

 –Gol D. Roger 

 

“jika keajaiban tidak berpihak pada kita, maka kita sendiri yang akan membuat 

keajaiban itu sendiri” –Roronoa Zoro 

 

“Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, 

pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mererka tidak pernah mengatur 

energinya pada sasaran” – Elbert Hubbard 

 

“Condong yang abadi, condong yang sejati adalah condong kepada ALLAH Ta’ala”- 

Kh. Dzikron Abdullah 
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