
 

 

 

MOTO 

 

 

 Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 

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

(QS. Al-Baqarah: 45) 

 

“Kegagalan adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan tidak mengatakan apa-

apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa”. 

(Denis Waitley) 

 

“Kunci suksesmu ada pada Orang Tuamu. Hormati mereka, sayangi mereka, 

bahagiakan mereka, ikuti kehendak mereka, jangan bantah perkataan mereka, 

dan dedikasikan hidup anda untuk mereka. Maka kesuksesan yang akan 

datang sendiri pada anda”. 

(Rendi ALkafi) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SANWACANA 
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