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MOTTO 

 

SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH 

KEADAAN SUATU KAUM SEHINGGA MEREKA 

MERUBAH KEADAAN YANG ADA PADA DIRI MEREKA 

SENDIRI.
1

 

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

 

BANYAK ORANG GAGAL DALAM HIDUP KARENA 

TIDAK MENYADARI SEBERAPA DEKAT MEREKA 

DENGAN KESUKSESAN KETIKA MEREKA MENYERAH. 

(THOMAS EDISON) 

 

LAKUKANLAH YANG TERBAIK DENGAN PENUH 

KEIKHLASAN. MESKIPUN TERKADANG BELUM 

SESUAI DENGAN HARAPAN. 

 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, AlQuran Dan 

Terjemahnya (Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992), 370. 
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