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MOTTO 

 

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah 

hingga ia pulang” 

(HR.Turmudzi) 

 

 

“Merantaulah! Orang berilmu dan beradab tidak diam di kampung halaman. 

Tinggalkan negerimu dan hidup di negeri orang (asing)”  

(Imam Syafi’i) 

 

 

“Kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, memiliki rindu yang harus 

dituntaskan, serta memiliki agenda untuk menghabiskan liburan”  

(Anonim) 

 

 

“Nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang 

penuh dengan ombak dan badai”  

(Aditya Hadi) 
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