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MOTTO      

 

َج ََرَخمنَم ىَفم ََْامىجَلطج َِ َْ جَفمم مىَفموْج َج م يج لَلملج ِج  
 
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “. 

 

 

 

Tugas kita bukanlan untuk berhasil. 

Tugas kita adalah untuk mencoba, 

Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan 

Membangun kesempatan untuk berhasil 

(Mario Teguh) 

 

 

 

Tetaplah bergerak maju meski lambat 

Karena dalam keadaan tetap bergerak, 

Anda menciptakan kemajuan. 

Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan 

Dari pada tidak bergerak sama sekali. 

(Diauddin) 

 

Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi 

masalah, 

tantangan dan hambatan secara mandiri. 

(Diauddin)  
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