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MOTTO 

 

“Dan apabila Hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 

bahwasanya Aku adalah Dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang 

berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka 

selalu berada dalam kebenaran”. 

(Al Baqarah: 186) 

 

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 

(Al Insyirah: 6-8) 

 

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi, berusahalah 

menjadi manusia yang berguna”. 

 (Albert Einstein) 

 

 “Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah 

kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik”.  

(Robert Hall). 
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