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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 Allah lah 

hendaknya kamu berharap.  

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)   

 

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi 

dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan 

semangat.  

 (Winston Chuchill)   

 

Janganlah kamu menggantungkan cita-cita pada orang lain, tetapi 

carilah sendiri apa yang kau cari dengan segenap kemampuan, doa 

serta usaha yang selalu mengiringi langkahmu  

(Penulis) 
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