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MOTTO 

Adhe Saputra 

 

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 

kepadanya dan memeberi rezeki dari arah yang tidak disangaka – sangka.. barang 

siapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusanya menjadi mudah.. 

barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan hapuskan dosa – dosanya dan 

mendapatkan pahala yang agung”. 

        (QS. Ath-Thalaq : 

2,3,4) 

 

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/ 

diperbuatny”. 

        (Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”. 

        (Lessing) 

 

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 

tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 

menanangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. 

        (Mahatma Ghandi) 

 

“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang”. 

        (William J. Siegel)  
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Handhika Azhar 

 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 

untuk dirinya sendiri”. 

      (surat Al-Ankabut, ayat 6) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu,padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh 

jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu”. 

       (Al-Baqarah: 216) 

 

“Bukanlah orang – orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 

meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya 

karena dunianya, sehingga ia dapat kedua – duanya semua. Karena di dunia itu 

penyampaikan akhirat. Dan janganlah kamu memberatkan atas sesama manusia”. 

       (H.R Muslim) 

 

“Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala 

(dalam perbuatan itu)dan pahala orang yang menirunya tidak di kurangi pahalanya 

sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ia akan 

menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak di kurangi 

dosanya sedikitpun”. 

        (HR.imam muslim) 

 

“Sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan mendapat pahala sama dengan 

orang yang melakukanya”. 

       (HR. Tirmidzi) 
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