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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya dibalik kesulitan selalu ada kemudahan” 

( QS Al-Insyiraah ayat 6) 

 

““Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri” 

(QS. Ar- Rad ayat 11) 

 

“Fokus pada solusi, bukan berkubang pada masalah yang ada” 

(Oprah Winfey) 

 

“Pendidikan bukan modal hidup tetapi sesuatu yang harus hidup” 

(Richard Branson) 

 

“Pengetahuan adalah kekuatan” 

(Mario Teguh) 
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yang sesungguhnya. 
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