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MOTTO 
 

 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. ( QS. Alam Nasyrah 6-8). 

 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu’. 

(QS. Al Baqarah 45). 

 Orang yang menunjukkan kebaikan pada kita itulah sahabat yang baik dan 

orang yang menunjukkan kesalahan itulah sahabat yang paling baik dan 

sahabat yang baik selalu menerima kritikan dari teman. 

 Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah kamu 

ketempat yang ingin kamu kunjungi, jadilah seperti yang kamu inginkan, 

karena kamu sesungguhnya hanya memiliki satu kehidupan dan satu 

kesempatan untuk melakukan hal – hal yang ingin kamu lakukan.. 

 Belajarlah banyak dari orang yang di atas kita. 

 Kebanggaan terbesar dalam hidup adalah ketika kita berhasil melakukan 

apa yang menurut orang lain tidak dapat kita lakukan. 

 Keraslah pada dirimu, niscaya dunia akan lunak kepadamu. Dan janganlah 

lunak kepada dirimu, sehingga dunia akan keras kepadamu. 

 Mimpi adalah setengah dari cita-cita, cita-cita adalah setengah dari agenda, 

agenda adalah setengah dari kerja keras, dan kerja keras adalah setengah 

dari keberhasilan, sementara setengah yang lainnya adalah doa. 

 Orang yang berpikiran optimis selalu memandang segala sesuatu itu sulit, 

tetapi mungkin.  Orang yang berpikiran pesimis selalu memandang segala 

sesuatu itu mungkin, tetapi sulit. 
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 Janganlah berputus asa manakala kecemasan yang mengenggam jiwa 

menimpa, saat paling dekat dengan jalan keluar adalah ketika telah 

terbentur pada putus asa. 

 Hati yang patah bukanlah dalih untuk melangkah dengan goyah, tapi satu 

peringatan agar langkah tidak kembali salah. 
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