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MOTTO 

 

“Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

 

(Qs. At-Taubah:105) 

 

Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting 

adalah tidak berhenti bertanya 

 

(Albert Einsten) 

 

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 

kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semagat. 

 

(Wiston Chuchill) 
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