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MOTTO 

لَه َ يَدْع و َصاِلح َ َولَدَ  أَوَْ بِهَِ ي ْنتَفَعَ  ِعْلمَ  أَوَْ َجاِريَةَ  َصدَقَةَ  ِمنَْ إِلاَ ثاَلَثَةَ  ِمنَْ إِلاَ َعَمل ه َ َعْنه َ اْنقََطعََ اإِلْنَسانَ  َماتََ إِذَا  

Artinya :“Jikaَseorangَmeninggalَdunia,َmakaَterputuslahَamalannyaَkecualiَtigaَ

perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang 

sholeh”.َ(HR.َMuslimَNo.1631) 

 

اْلَجناةَِ إِلَى َطِريقًا بِهَِ لَه َ َللاا َ َسهالََ ِعْلًما فِيهَِ يَْلتَِمسَ  َطِريقًا َسلَكََ َوَمنَْ  

Artinya : "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, no. 2699) 

 

Gagal itu makanan sehari-hari. Itu biasa, yang penting bagaimana menyikapinya. 

Evaluasi, bangkit! Gagal lagi? Bangkit lagi!. (Chairul Tanjung) 

 

"Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah 

yangَmembuatَkitaَberharga”.َ(KHَAbdurrahmanَWahid) 
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